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CONSTRUÇÃO DO FUTURO: ALGUNS SUBSÍDIOS PARA O PRÓXIMO MANDATO PRESIDENCIAL- “Paulo Haddad, membro do conse-
lho consultivo no Instituto Fórum do Futuro, assina este artigo de reflexão sobre os passos que a política deve ser encarada para enfrentar os 
desafios da administração do país, buscando melhores condições de vida para as futuras gerações. “ EDITORIAL - Leia na página 2

Giovane Barroti 
é o paraninfo 

da diplomação 
do Rotary

O Sindicato dos Bancários de 
Barretos e região reforçou, por 
meio de nota, a necessidade de 
que os clientes e o público em ge-
ral evitem ao máximo o compare-
cimento presencial nas agências 
bancárias, procurando utilizar os 
canais digitais dos bancos, para 
evitar os riscos de transmissão 
do Covid-19. “Seguimos moni-
torando as agências bancárias 
todos os dias, mas é preciso que 
a população também faça a sua 
parte para que a situação não se 
agrave ainda mais. Os bancos 
são locais de grande propagação 
do vírus”, orienta o presidente do 
sindicato, Marcelo Martins.
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Concerto de 25 anos da Orquestra Sinfônica 
de Barretos acontece nesta sexta na Catedral
Concerto receberá a soprano Yuka Almeida e maestro Reginaldo Nascimento

O concerto em comemoração 
aos 25 anos da Orquestra Sinfô-
nica de Barretos contará com a 
participação especial da soprano, 
Yuka de Almeida Prado. A artista 
foi a primeira soprano a se apre-
sentar junto com a orquestra mu-
nicipal e retorna à cidade para o 
espetáculo que acontecerá nesta 
sexta-feira (18), às 20 horas, na 
Catedral do Divino Espírito San-
to, com entrada gratuita.

Em Barretos, como asses-

sora da secretaria da Cultura, 
Yuka Prado auxiliou na fun-
dação do Centro Municipal 
de Artes e da Orquestra Sin-
fônica de Barretos, onde par-
ticipou de inúmeros concertos 
como solista, de 1997 a 2001.

O Jubileu de Prata, que pro-
mete encantar o público com a 
valorização da música brasileira 
em um vasto repertório, também 
contará com a participação do 
maestro, Reginaldo Henrique 

Nascimento, membro da Aca-
demia de Música de São Paulo e 
Academia de Música do Brasil, 
e um dos primeiros integrantes 
da orquestra barretense.

Atualmente, o músico é o 
regente da centenária Orques-
tra Sinfônica de Ribeirão Preto.

Campanha “Alegria 
de Vacinar” leva doses 

de esperança aos 
bairros de Barretos

A prefeitura de Barretos lançou a campanha “Alegria de Vaci-
nar” que vai levar a vacina contra a Covid-19 até as crianças cujas 
famílias não tenham condições de se locomoverem até o Centro de 
Vacinação Infantil, instalado na Estação Cultura. A iniciativa per-
correrá todas as regiões da cidade, começando pelo Centro Social 
Urbano (CSU), no bairro Nadir Kenan, na próxima sexta-feira, dia 
18, e sábado, dia 19, das 8 às 18 horas.

Conselho de Ciência, Tecnologia 
e Inovação é criado em Barretos

Na última segunda-feira, dia 
14, na sede do Sebrae Barretos,  
aconteceu a primeira reunião do 
Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Na oca-
sião foram apresentados os mem-
bros que integrarão o conselho.

A próxima reunião aconte-

cerá dia 15 de março, na sede 
do SENAC Barretos, quando 
será detalhada a formação das 
funções da diretoria, com a 
apresentação do regulamento 
para aprovação dos presentes.

A posse do Conselho de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 

era algo muito esperado. “São 
pessoas que vêm organizando 
esse setor no município, inclusi-
ve pensando num plano de de-
senvolvimento e inovação para 
Barretos” ressaltou a secretária 
de Desenvolvimento Econômi-
co de Barretos, Adélia Bueno.

Prefeitura realiza manutenção 
das quadras da Região dos 

Lagos e Vida Nova Barretos

A prefeitura de Barretos, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, realizou nesta 
quinta-feira (17), manutenção 
nas quadras de futebol society 
do bairro Vida Nova Barretos e 
da Região dos Lagos.

De acordo com o secre-
tário, Tony Vieira Carvalho, 
responsável pela pasta, tam-
bém foi feita a reposição da 
borracha granulada, essencial 

para o bom desempenho nos 
campos de futebol com gra-
mado sintético, pois melhora 
o amortecimento, aderência e 
a conservação da grama.

“Sabemos da importân-
cia da prática do esporte para 
a saúde e por isso estamos 
cuidando destes espaços que 
podem ser utilizados gratui-
tamente por toda população”, 
afirmou Tony.

Comércio de 
Barretos tem 

horários especiais no 
período de carnaval

A ACIB (Associação Comercial 
e Industrial de Barretos) e o Sinco-
mercio (Sindicato do Comércio Va-
rejista) informaram os horários do 
comércio de Barretos no período 
de  26 de fevereiro a 1º de março, 
de acordo com a convenção coleti-
va de trabalho 2021/2022. No sá-
bado, 26 de fevereiro, e na segun-
da-feira, 28 de fevereiro, as lojas 
abrem em horário normal até às 18 
horas. Na terça-feira, 1º de março, 
o comércio permanece fechado. 
Na quarta- feira, 2 de março, as 
lojas abrem a partir das 12 horas.Trânsito libera pista na Avenida 

C-30 para acesso ao Mais Parque
A secretaria municipal de 

Obras e Serviços Urbanos anun-
ciou a liberação a partir desta 
quinta-feira (17), de uma das 
faixas da Avenida C-30 que dá 
acesso ao bairro Mais Parque.

O local está interditado 
desde o dia 8 de fevereiro 
quando foi registrado o perigo 
de desmoronamento da ponte 
após uma forte chuva.

Sendo assim, quem trafegar 
sentido centro-bairro utilizará 
apenas uma faixa da via. A saí-
da do bairro, que havia se tor-
nado mão dupla durante os re-
paros emergenciais, volta a ter 

sentido único (bairro-centro).
A avenida continua par-

cialmente interditada, por 

isso, pedestres e condutores 
devem redobrar a atenção ao 
passar pelo local.
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

CONVERSA ACALORADA
Uma conversa de bar aca-

bou ficando acalorada e dei-
xou um vereador em maus 
lençóis. Revelaram que sua 
esposa, que é professora, só 
passava na escola para “assinar 
o ponto” e depois ia embora. 
Se apertarem, declinaremos o 
nome do edil.

PARA REFLEXÃO
O que pensam a prefeita e 

os vereadores da falta de sa-
neamento básico dos conjuntos 
habitacionais Newton Siqueira 
Sopa, Luiz Spina e José Falleiros?

VEREADOR COMEMORA
Vereador Fabrício Lemos 

(União Brasil) comemorou a li-
beração de verba de R$ 500 mil 
via deputado federal Júnior Bo-
zzella (União Brasil). O dinheiro 
será utilizado para recapear 13 
ruas do bairro Hussein Gemha.

MUDANÇA DE PARTIDO
Pessoas ligadas ao diretó-

rio estadual do União Brasil, 
em São Paulo, afirmam que o 
deputado federal, Geninho Zu-
liani (União Brasil,) vai se filiar 
no PSDB, na janela partidária, 
que começa dia 3 de março e 
termina no começo de abril. A 
informação foi revelada pela 
Gazeta de Rio Preto.

FIQUEM DE OLHO
Candidatos e partidos pre-

cisam se ligar na parceria do 

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.

TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 
e empresas que detém o Face-
book, Instagram, Twitter, Google 
, Youtube, WhatsApp TikTok e 
Kwai. O Telegram está fora. Vale 
ter bons advogados eleitorais.

UM DIFERENCIAL
O PSD retirou a candida-

tura presidencial de Rodrigo 
Pacheco, atual presidente do 
Senado, e abriu a legenda para 
o governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite (PSDB). Já no 
Estado de São Paulo, Gilberto 
Kassab poderá indicar o vice de 
Márcio França (PSB) que con-
correrá ao governo estadual.

PERGUNTA CHATINHA
Você e sua família sabem 

quais são os candidatos, ou 
candidatas, e quais os partidos 
pelos quais querem seu voto 
para Presidência da República?

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo de Santo André 

(Foto: Divulgação)

Justiça Eleitoral e a 
batalha contra as fake news

As campanhas eleitorais de 
2022 ainda não estão nas ruas, 
mas a Justiça Eleitoral já en-
frenta o desafio de combater as 
informações falsas, principal-
mente, nas redes sociais. Os pré-
-candidatos, por sua vez, já co-
meçaram a se movimentar nas 
plataformas digitais e a Justiça 
Eleitoral está atenção a isso.

Neste cenário inicial das 
Eleições de 2022, que devem 
ser uma das mais acirradas e de 
grande embates virtuais, o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
firmou parcerias com as princi-
pais plataformas digitais, com 
o escopo de combater a desin-
formação e a disseminação de 
fake news que possam atingir 
o pleito de outubro. Nesta pri-
meira rodada, o TSE estabele-
ceu parcerias com as seguintes 
plataformas: Twitter, TikTok, 
Facebook, WhatsApp, Google, 
Instagram, YouTube e Kwai.  A 
Corte Superior Eleitoral ainda 
não conseguiu contato com o 
Telegram, canal utilizado pelo 
presidente Jair Bolsonaro e 
apoiadores, e negocia os termos 
do acordo com o Linkedin.

No acordo, as plataformas 
se comprometeram a desenvol-
ver filtragens para identificar 

informação enganosa e remo-
ver o conteúdo que violar as 
regras. E o TSE firmou enten-
dimentos individuais com cada 
plataforma para definir como 
cada uma vai utilizar suas ferra-
mentas para impedir que ações 
que envolvam as fake news 
possam ganhar proporção e 
comprometer o pleito eleitoral. 

Essa cooperação entre a 
Justiça Eleitoral e as platafor-
mas digitais é, certamente, um 
grande avanço para a lisura 
da corrida eleitoral, que nos 
últimos anos sofreu efeitos 
desastrosos com informações 
falsas, polarização de narrati-
vas e discursos de ódio. 

Imperioso lembrar que 
nas eleições de 2018, as redes 
sociais foram palco de disse-
minação de notícias mentiro-
sas, impulsionadas em grande 
escala por organizações bem 
estruturadas e orientadas para 
esse fim específico, por pes-
soas que objetivavam o êxito 
no certame a qualquer custo.

O impulsionamento de 
conteúdo é um serviço pago 
oferecido por plataformas 
como Facebook, Instagram e 
WhatsApp, bem como por si-
tes de buscas como o Google, 

com o objetivo de aumentar o 
alcance e visibilidade da men-
sagem, aumentando, assim, o 
impacto do conteúdo.

Nos termos do artigo 57-C 
da Lei das Eleições (Lei 9504), 
a licitude do impulsionamento 
requer: “É vedada a veiculação 
de qualquer tipo de propagan-
da eleitoral paga na internet, 
excetuado o impulsionamento 
de conteúdos, desde que iden-
tificado de forma inequívoca 
como tal e contratado exclu-
sivamente por partidos, coli-
gações e candidatos e seus re-
presentantes”. Além disso, nos 
termos do parágrafo terceiro do 
mesmo artigo, destaca-se que o 
impulsionamento “deverá ser 
contratado diretamente com 
provedor da aplicação de inter-
net com sede e foro no país, ou 
de sua filial, sucursal, escritó-
rio, estabelecimento ou repre-
sentante legalmente estabeleci-
do no País e apenas com o fim 
de promover ou beneficiar can-
didatos ou suas agremiações”.

Essas restrições têm por ob-
jetivo prevenir os abusos de po-
der econômico e dos meios de 
comunicação social no processo 
eleitoral, preservando-se o prin-
cípio democrático e a igualdade 

entre os candidatos. Sem essas 
limitações legais, em especial a 
necessidade de a contratação ser 
realizada exclusivamente por 
partidos, coligações e candidatos 
e seus representantes, as redes 
sociais seriam palco de impulsio-
namento por apoiadores ocultos 
(robôs), o que impediria o con-
trole dos gastos de campanha, 
bem como a imposição de res-
ponsabilidade pelos ilícitos pra-
ticados. Oxalá a Justiça Eleitoral 
saberá como coibir os abusos!

Fome de pão: Não!
Quando esteve no Brasil 

(1980) o Papa São João Paulo 
II, em Fortaleza, viu em meio 
à multidão um cartaz com os 
dizeres: “Santo padre: o povo 
passa fome”. Ele não se con-
teve e exclamou: “Fome de 
Deus sim, fome de pão, não”.

O papa expressou o projeto 
de Deus para a humanidade, 
que é buscar a Deus para amá-
-lo e conviver como irmãos, na 
partilha do pão e do coração: 
Fraternidade Universal.

Tivemos por um tempo, a 
impressão superficial que o fla-
gelo da fome, com o desenvol-
vimento tecnológico, teria sido 
erradicado do planeta. Mas não 
foi nem tem sido assim.

Ao mesmo tempo em que 
vivemos uma era de alta tec-
nologia e desenvolvimento na 
produção de alimentos, aumen-
ta a fome no mundo. Uma ver-
dadeira praga que cresce, mes-
mo em nosso meio, para nossa 
vergonha, visto ser o Brasil um 
grande produtor de alimentos.

Alguns atribuíam a fome 
ao crescimento acelerado da 
população mundial, algo sus-
peito hoje, com o decréscimo 
da população. Outros acham 
que sempre foi assim e será. 
Nada se pode fazer, pois Na-
poleão Bonaparte já dizia que: 
“A fome governa o mundo”.

Por que isto acontece? Por-
que cresceu o progresso, mas 
junto a ele cresceu também o 
egoísmo, a sede de acumular 
bens, a sede do lucro a qual-

quer custo e o desperdício.
Nem falemos da contami-

nação dos alimentos que são 
comercializados, mas da fome 
que bate à porta das famílias 
brasileiras neste momento.

As campanhas mundiais 
contra a fome não foram 
suficientes para debelá-la. 
Lembro aqui do Betinho, um 
brasileiro que se empenhou 
na luta contra a fome, com 
generosidade. Lembro do Ar-
cebispo Dom Helder Câma-
ra, perseguido pela ditadura 
militar na década de 70, que 
dizia: “Se dou pão aos famin-
tos me chamam de santo. Se 
aponto as causas da fome, me 
chamam de comunista”. Mais 
contundente ainda ele dizia: 
“Se eu tenho fome, é um pro-
blema material meu, se meu 
irmão tem fome, é um proble-
ma espiritual meu”.

Ele tinha razão, porque no 
julgamento final, conforme o 
Evangelho, o juiz dirá: “Afas-
tai-vos de mim, malditos! Ide 
para o fogo eterno, preparado 
para o diabo e seus anjos; pois 
tive fome e não me deste de 
comer…”(Mt 25, 41-42). E 
Jesus, que multiplicou os pães 
para saciar a fome material da 
multidão, que deixou o sacra-
mento da Eucaristia onde o 
pão se torna seu corpo, para 
saciar a fome espiritual da hu-
manidade; Ele que era manso 
e humilde de coração, deixou 
uma maldição aos que causam 
a fome no mundo: “Ai de vós 

que agora estais fartos, pois 
passareis fome” (Lc 6,25).

No Brasil se criou o pro-
grama “Fome Zero” que era 
um projeto pluripartidário que 
foi substituído pelo “Bolsa 
Família”. Mas a corrupção e a 
incompetência não deixaram 
avançar. Nenhum governo 
consegue acabar com a fome 
no Brasil, porque não acaba 
com as causas da fome.

Enfim, o Brasil voltou ao 
Mapa da Fome em 2018. Em 
2020 registrou a metade da 
população convivendo com a 
insegurança alimentar. “Um 
quarto da população está pas-
sando fome no Brasil” (Wal-
ter Belik - Folha S. Paulo, 
24/01/22).

A generosidade de nos-
so povo, solidário e afeito a 
partilhar os alimentos não é 
suficiente para mudar a situa-
ção. Para males estruturais se 

requer medidas estruturais. 
Para isso é que existe o Esta-
do e seu aparato institucional, 
jurídico e político.

Entre nós ocorre o que di-
zia Benjamim Franklin: “onde 
há fome não há respeito à lei; 
e onde não há respeito à lei, 
há fome”. Isto precisa mudar.

Marcelo Aith  é advogado, 
latin legum magister (LL.M) em di-
reito penal econômico pelo Institu-
to Brasileiro de Ensino e Pesquisa 

– IDP, especialista em Blanqueo 
de Capitales pela Universidade de 

Salamanca, professor convidado 
da Escola Paulista de Direito e 

presidente da Comissão Estadual 
de Direito Penal Econômico da 

ABRACRIM-SP
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“Encontre tempo para as coisas que te lembram do quanto é bom estar vivo. Encerre ciclos que precisam ser encerrados sem medo. Aquele final tão temido 
pode ser o seu recomeço mais bonito. Ouse sonhar. Viva com audácia de quem sabe que nem o céu é limite. Agora é a hora. O instante é o presente.” (Wandy Luz)

A quarta-feira (16) foi de parabéns para Kenia de Paula Oliveira Nunes. A Auxiliar de Dentista 
festejou a data em casa, ao lado do filhos Matheus, Beatriz e Vitória, e do maridão Lucas Nu-

nes. O click da foto foi em um parque aquático da cidade. Felicidades Kenia!

Parabéns em dose dupla para esse casalsão. O Marcelo do Auto Center Multimarcas, completou idade nova 
no dia 22 de janeiro, e a esposa Hellen Oliveira neste mês, no dia (16). E o presente dessa união não poderia 
ser melhor, esse meninão, o Lorenzzo Miguel, de 09 meses. Parabéns a toda família! (foto: Darciela Lesquim)

Boa filha, estudiosa e sonha em cuidar de animais como médica 
veterinária, essa é Rafaela Anton Barroca, que completou seus 11 
anos no dia (05). Os parabéns ficaram por conta dos pais Alexan-

dre e Kátia, do irmão Raul e da avó Tereza. Tudo de bom Rafa!

Ontem (17), foi dia de Tania Ramos celebrar mais um aniver-
sário e festejar a data especial ao lado de seus familiares, 

passando o dia recebendo as felicitações de amigos e o cari-
nho dos filhos Rodrigo, Fabíola e Caroline, dos netos Renan, 

Vitória e Moisés, e do amado Paulão. Parabéns!

Ronaldo Moura virou mais uma página no calendário da vida 
na última terça-feira (15). A comemoração do Repórter Policial 

da TV Clube Band teve até festa surpresa, com a presença de 
amigos queridos. Ele recebeu muitos cumprimentos e todo o 

carinho da filha Ana Júlia.  Felicidades! (foto: Aquino José)

Na próxima semana, dia (21), quem abre as comemorações 
de aniversário é Hélio Augusto de Oliveira. O Enfermeiro 
trabalha no setor de Captação de Órgãos no Hospital de 

Base de Rio Preto/SP. Ele passa a data recebendo milhares 
de cumprimentos de familiares e amigos, e todo o 

carinho do filho Vinicius (foto). Parabéns Tigrão!

Ex-presidente de Os Independentes, destacado na sua vida 
profissional e, agora, um dos destaques na Câmara Municipal 
de Barretos, Ricardo Rocha, nosso popular Bodinho, marcou 
mais um ano de vida nesta quinta, 17 de fevereiro. Além de 
dezenas de cumprimentos vindos de amigos e apoiadores 
de seu trabalho profissional e na política, Bodinho recebeu 
o carinho especial de familiares, principalmente, da esposa 

Ariane Vilela e do filhote querido, Felipe. Parabéns, sucesso e 
felicidades sempre Bodinho!!!
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POLÍTICA PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

PAULA LEMOS É MULHER DE PALAVRA
A prefeita Paula Lemos (União Brasil) é mulher de pala-

vra, afirmou o vereador Carlão do Basquete (PSD) na tribu-
na da Câmara. Ele acrescentou que a chefe do executivo tem 
muito mais palavra que muitos homens que passaram pelo 
legislativo e pela prefeitura.

É BOM TER OPOSIÇÃO, DIZ NESTOR
Ter oposição é sempre bom, de acordo com o vereador 

Nestor Leonel (União Brasil). Unanimidade é burrice, sa-
lientou. Na sessão ordinária do legislativo ele sugeriu à pre-
feita Paula Lemos (União Brasil) a criação do Conselho Mu-
nicipal de Segurança.

ANDORINHA SOLITÁRIA NA CÂMARA
Uma andorinha sozinha não faz verão, segundo o verea-

dor Ângelo Tegami (PV), ao justificar sua saída de comis-
sões da Câmara Municipal.  Ele pediu o retorno do atendi-
mento no Postinho do distrito do Prata.

POLÍTICOS UNIDOS, BUSCAM VERBAS
O vereador Raphael Silvério (PSDB) quer mostrar que os 

políticos de Barretos caminham juntos em busca de verbas 
parlamentares para o município.

PEGOU GOSTO PELAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) gostou tanto da 

audiência pública sobre a realização do carnaval, que propôs 
mais dois debates. Um para discutir o reajuste de 33% aos 
profissionais da educação e outro sobre o reajuste dos servi-
dores públicos municipais.

ALAGAMENTO NA REGIÃO DOS LAGOS
Os motivos do transbordamento na Avenida dos Maçons 

e do assoreamento na Região dos Lagos são questionados 
pelo presidente da Câmara, Paulo Correa (PL). Ele também 
pediu a construção de uma UBS no bairro Vida Nova.

SOLUÇÃO PARA ENXURRADAS NO BOM JESUS
Um plano emergencial de escoamento de águas servi-

das e pluviais em toda extensão da Rua Messias Gonçalves, 
no Bom Jesus. A solicitação é do vereador Fabrício Lemos 
(União Brasil).

SEMÁFORO NA ESQUINA DO ROSÁRIO
Um semáforo na esquina da rua 20 com a avenida 1 foi 

pedido pelo vereador Chafei Neto (MDB).

DOBRADINHA DOS PEDETISTAS
O presidente do PDT local, Marcus Tertto, garantiu que 

o partido vai lançar candidatos a deputado estadual e federal 
nas próximas eleições. Ele apenas não quis adiantar os no-
mes dos pretendentes. Por enquanto.

CANTA A TURMA DO BLOQUINHO
“Tanto riso, oh! quanta alegria, mais de mil palhaços no salão”.

Novo decreto apresenta orientações 
para a realização de eventos em Barretos
Além do comprovante de vacinação, testagem para a Covid-19 passa a ser obrigatória

A prefeitura de Barretos pu-
blicou decreto com novas exi-
gências para a realização de 
eventos na cidade. De acordo 
com o documento, eventos com 
até 1000 pessoas devem dispo-
nibilizar álcool gel, exigir o uso 
de máscaras para todos os convi-
dados e face shield para funcio-
nários e apresentação da cartei-
ra de vacinação comprovando, 
pelo menos, duas doses do imu-
nizante contra a Covid-19.

Em decisão proferida no dia 
3 de fevereiro, a Desembargado-
ra do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP), Ana Liarte, julgou 
procedente a ação civil pública 
para que a Prefeitura de Barretos 
pague retroativamente os valores 
devidos a todos ocupantes dos 
cargos de Educador de Educação 
Infantil, Educador de Criança e 
Adolescente, Professor de Edu-
cação Infantil e Professor de Ati-
vidades Complementares, que 
cumprem jornada de 40 horas 
semanais, dos percentuais re-
lativos à promoção por padrão 
(5% nos vencimentos) e pro-
moção por nível (2% a cada 
dois anos no salário base) sobre 
o piso nacional da educação.

A ação foi proposta pela 
Defensoria Pública, após o ve-

reador Paulo Correa e pessoas 
que ocupam cargos no magis-
tério municipal, informarem 
os fatos do descumprimento da 
Lei Complementar 300/2016.

“O município realizava o 
reajuste do piso da educação 
anualmente, mas não reajus-
tava a tabela do plano de car-
go e carreira. Em razão do não 
reajuste da tabela, ocorria um 
achatamento da carreira do ma-
gistério municipal, igualando 
os salários dos educadores em 
início de carreira com aqueles 
que já progrediram no quadro 
do magistério. A ação corrigiu 
um erro praticado por anos. 
Agora é reunir com a prefeita 
Paula Lemos e acertar com os 
educadores a forma de paga-
mento”, disse Paulo Correa.

Tendo em vista que as vias 
do bairro Monte Alegre não 
são asfaltadas, fato que tem 
causado muitos transtornos 
aos moradores, principalmen-
te em dias de chuvas, o ve-
reador Ricardo Bodinho (PP) 
solicitou à administração mu-
nicipal para proceder à pavi-
mentação asfáltica nas vias 
públicas que ainda não con-
tam com esse serviço.

Bodinho solicitou ainda 
para proceder à implantação 
de guias, sarjetas, melhorias 
no sistema de iluminação, sa-
neamento básico e limpeza 
nas vias públicas que ainda 
não contam com essas benfei-
torias, do referido bairro.

“Há anos o bairro Monte 
Alegre tem grandes problemas 
com a falta de asfalto. Con-
sequentemente os moradores 
já reclamaram muitas vezes 
pela escassez da pavimentação 
dos logradouros, pois, em dias 
chuvosos, dificulta ainda mais 
a segurança no percurso e, em 

alguns casos, impossibilita a 
passagem daqueles que tran-
sitam nos locais que ainda não 
foram asfaltados, causando 
transtorno e preocupação aos 
moradores”, afirmou Bodinho.

O vereador ressaltou na 
propositura que, assim como 
a falta de asfalto, há um défi-
cit de saneamento básico da-
quela localização, causando 
uma série de transtornos e in-
convenientes aos habitantes e 
frequentadores do local.

No bairro ainda faltam ben-
feitorias imprescindíveis para 
qualidade de vida, como sis-
tema de iluminação pública 
eficiente que proporcione aos 
moradores condições de segu-
rança, conforto e tranquilidade.

“É imprescindível que a ad-
ministração municipal adote as 
providências cabíveis, visando 
sanar o problema em questão, 
promovendo a segurança aos 
residentes e a todos que transi-
tam nas vias do Bairro Monte 
Alegre”, concluiu o vereador.

Vereador Nestor Leonel 
solicita da administração mu-
nicipal a possibilidade de rea-
lizar melhorias na iluminação 
no espaço público denomi-
nado “Maria Ignez de Ávila 
Jacynto”, popularmente co-
nhecido como “Passeio da 
Tradição”. A sugestão do ve-
reador é a de que seja realiza-
da a substituição da ilumina-
ção atual por superpostes.

Nestor Leonel ressalta que 
o espaço público, localizado no 
antigo traçado da linha férrea, 
“está sem iluminação devido a 

furtos da fiação e de lâmpada 
praticados por meliantes, fato 
que causa grande temor dos 
moradores vizinhos ao local, 
bem como dos munícipes que 
transitam em sua adjacência”.

Sendo assim, diz o verea-
dor, “solicito que seja retirado 
os postes atuais, pois são pe-
quenos e assim facilita o fur-
to de lâmpada e fiação, e que 
seja substituído pelos super-
postes, para que esta região 
seja melhorada em toda a sua 
iluminação, ficando o espaço 
agradável e mais seguro”.

Para eventos com público 
superior a 1000 pessoas, se 
torna obrigatório a testagem 
para Covid-19. Os frequen-
tadores deverão apresentar o 
teste PCR com, no máximo, 
72 horas de realização, ou o 
teste SWAB NASAL.

Em ambos os casos deve 
ser respeitado o limite máximo 
de 70% da ocupação do local.

A flexibilização é o resul-
tado de análises técnicas que 

apontam uma redução supe-
rior a 50% nos atendimentos 
por Síndrome Gripal, contabi-
lizando Covid-19 e Influenza, 
ao comparar a terceira com a 
sexta semana de 2022.

A questão foi debatida em 
audiência pública realizada na 
última sexta-feira, dia 11, e o 
Ministério Público também se 
posicionou, sendo favorável 
que a decisão pelas normati-
vas seja do Executivo.

Os realizadores de eventos 
deverão, com no prazo míni-
mo de três dias de antecedên-
cia, protocolar um requeri-
mento junto ao Departamento 
de Vigilância Sanitária com 
todas as informações referen-
tes à estrutura da atividade.

As exigências que constam 
do novo decreto são de respon-
sabilidade dos promotores de 
eventos e a fiscalização será fei-
ta pela prefeitura de Barretos.

Justiça determina que prefeitura pague valores retroativos 
devidos aos profissionais da educação de Barretos

Nestor Leonel solicita 
a instalação de 

superpostes de iluminação 
no Passeio da Tradição

Vereador Ricardo Bodinho 
solicita benfeitorias no 

bairro Monte Alegre

Os barretenses que pos-
suem Cadastro Único e es-
tão desatualizados há 2 anos 
ou mais, precisam realizar 
a atualização de dados para 
continuar com direito a par-
ticipar dos programas sociais.

A atualização acontecerá 
nos 4 CRAS - Centro de Re-
ferência em Assistência So-
cial - espalhados pela cidade, 
das 8 às 20 horas, nas seguin-
tes datas:
De 09 a 11 de Março
CRAS 3 - Rua Paulo Diogo 
Valim nº3 – Bairro: Zequinha 
Amêndola
De 16 a 18 de Março
CRAS 4 - Rua 14 esquina da 
Avenida Araçatuba nº 4077 – 
Bairro: Ibirapuera
De 23 a 25 de Março
CRAS 2 - Rua 4 ( Avenidas 35 
x 37) nº 0745 – Bairro: Cle-
mentina
De 30 de Março a 01 de 
Abril
CRAS 1 - Avenida Loja Maçô-
nica Fraternidade Paulista nº 
1060 – Bairro: Jardim Caiçara
Para a atualização é necessário 
apresentar os seguintes docu-

Assistência Social promove 
mutirão de atualização do 

Cadastro Único
Atualização acontece a partir de 9 de março 

nos 4 CRAS espalhados pela cidade

mentos originais de cada pes-
soa que mora na residência:
- Certidão de nascimento ou 
casamento;
- RG, CPF, título de eleitor, 
carteira de trabalho;
- Comprovante de residência, 
preferencialmente talão de 
energia;
- Declaração escolar (para 
pessoas de 6 a 17 anos);
- Comprovante de renda (ho-
lerite atual se estiver traba-
lhando);
- Comprovante de recebimen-
to de benefícios do INSS se 
estiver recebendo (aposenta-
doria, pensão, BPC, auxílio 
doença etc).

Mais informações ou dúvi-
das podem ser esclarecidas no 
telefone (17) 3612-2650.
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Os proprietários de imóveis 
que foram danificados pelas 
enchentes do dia 6 de janeiro 
em Barretos podem requisitar 
a isenção do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) de 
2023 mediante avaliação da 
Comissão Especial de IPTU.

O requerimento deve ser 
preenchido no setor de pro-
tocolo da prefeitura. Também 
devem ser apresentados os 
documentos de propriedade e 
documentos pessoais, além de 
fotos ou outros documentos 

A prefeitura de Barretos lan-
çou a campanha “Alegria de 
Vacinar” que vai levar a vacina 

O paraninfo da sexta edi-
ção do Diploma Reconheci-
mento Rotário é o empresário 
Giovane Barroti. A solenidade 
acontece na próxima terça-
-feira (22), às 20 horas, na Câ-
mara Municipal de Barretos, 
homenageando os destaques 
de cada segmento.

Na oportunidade, rotaria-
nos, ex-rotarianos e voluntá-
rios que contribuem em prol 
do próximo, atuando dentro 
do lema “Dar de si, antes de 
pensar em si” receberão a ho-
menagem. Iniciada em 2016, 
a diplomação marca a data de 
fundação do Rotary Interna-

Foi dada a largada para 
a venda de ingressos de um 
dos maiores encontros de 
motociclistas do país, o Bar-
retos Motorcycles. O evento, 
que acontece de 29 de abril 
a 1º de maio, no Parque do 
Peão, chega à sua 18ª edição 
em 2022 contando com di-
versas atrações e novidades.

Neste primeiro momento, 
estão à venda ingressos diários 
para pedestres através do site 
totalacesso.com e na loja Os 

Independentes, em Barretos. 
Já a venda para os motociclis-
tas será anunciada em breve, 
de acordo com a organização.

Na programação do even-
to estão shows musicais, de 
acrobacias, lançamentos do 
setor, bar temático, Encontro 
Nacional e Internacional de 
Hayabusas, Concurso Garo-
ta Motorcycles e novidades 
como o espaço Women Bi-
ker’s, com atividades exclu-
sivas para o público feminino.

A vacinação contra a Co-
vid-19 em Barretos continuou 
nesta semana em todas as 
Unidades Básicas de Saúde. 
Nestes locais, os imunizantes 
serão aplicados até nesta sex-
ta-feira, das 8 às 13 horas, em 
pessoas com 12 anos ou mais.

Já no drive-thru, realizado 
no estacionamento do Rochão, 
a aplicação das vacinas acon-
tecerá até nesta sexta (18), das 
13 às 20 horas, e no sábado, 
dia 19, das 8 às 16 horas.
QUEM PODE TOMAR?

Serão aplicadas a primeira 
e a segunda dose em pessoas 
com 12 anos ou mais e faltosos; 
terceira dose em maiores de 18 
anos que completaram interva-
lo de 4 meses da segunda dose; 
e dose adicional Janssen para 
todos que completaram inter-
valo de 61 dias da dose única.

A partir desta semana, 
pacientes imunossuprimi-

Barretos Motorcycles 
inicia venda de ingressos

SHOWS MUSICAIS
No dia 29 de abril, sexta-feira, dando início ao even-

to, os shows confirmados até o momento são de Rai-
mundos e Trecho Urbano, no Palco Principal, e Tia Zic-
ca no palco Moto Bar. Já no sábado, 30, se apresentam 
Biquini Cavadão e Overdrive Duo no palco principal e Dj 
Thomazini e Receita Coletiva no Moto Bar.

VALORES DIÁRIOS
29/04 – R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)
30/04 – R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)
01/05 – R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Campanha “Alegria de Vacinar” leva doses de esperança aos bairros de Barretos
Crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas contra a Covid-19 em um ambiente acolhedor e divertido

contra a Covid-19 até as crian-
ças cujas famílias não tenham 
condições de se locomoverem 

até o Centro de Vacinação Infan-
til, instalado na Estação Cultura.

A iniciativa percorrerá 

todas as regiões da cidade, 
começando pelo Centro So-
cial Urbano (CSU), no bairro 

Nadir Kenan, na próxima sex-
ta-feira, dia 18, e sábado, dia 
19, das 8 às 18 horas.

DIVERSÃO E 
ACOLHIMENTO

Uma equipe especializada 
em vacinação infantil será a 
responsável pela aplicação dos 
imunizantes. As crianças terão 
também um local com atrações 
divertidas para brincar enquan-
to aguardam os 20 minutos 
após a vacinação, seguindo re-

comendação da ANVISA.
QUEM AMA VACINA
A vacinação para todas as 

crianças de 5 a 11 anos segue 
também na Estação Cultura 
(antiga Estação da Fepasa), 
de segunda a quinta-feira, 
das 8 às 18 horas.

Os pais ou responsáveis 
devem levar CPF ou Cartão 
SUS, documento com foto e 
carteirinha de vacinação de 
rotina da criança.

Imóveis atingidos pelas enchentes 
podem ter isenção de IPTU para 2023

que comprovem os danos.
De acordo com a lei com-

plementar 198/2013, para a 
concessão do benefício são 
considerados imóveis atingidos 
por enchentes, aqueles cujas 
notícias acerca da invasão das 
águas sejam de notório conhe-
cimento de toda a população ou 
aqueles imóveis edificados que 
sofreram danos físicos em de-
corrência da invasão das águas.

Para solicitar a isenção, o con-
tribuinte tem um prazo de 180 
dias contados da data da enchen-

te. Diante do requerimento e após 
a análise da situação do imóvel, a 
Comissão Especial de IPTU ela-

borará relatório individualizado 
que será submetido ao Secretário 
Municipal de Finanças.

Giovane Barroti é o paraninfo da diplomação do Rotary
cional que neste ano completa 
117 anos.

Barroti é conhecido em 
Barretos pelas ações em-
preendidas em favor do pró-
ximo, com nítido esforço para 
captação de recursos para o 

Hospital de Amor e Santa 
Casa.

Nesta edição a diplomação 
foi reformulada, dando des-
taque às áreas de enfoque do 
Rotary. (Foto Barroti: Tininho 
Júnior)

HOMENAGEADOS
Companheira de clube: Márcia Sant’Ana Gonçalves Dutra
Companheiro do distrito: Brasilino Alves Garcia Neto
Past rotarian: José Antônio Malaman
Desenvolvimento econômico: Jorge Chade Rezeck
Prevenção e tratamento de doenças: Thatyaine Schiapati
Consolidação da paz: Maria Bernadete Meneghello
Saúde materno infantil: Aparecida Isabel Cassia Zanon Teixeira
Educação básica e alfabetização: Luciane Faria Sales de Mello
Líder político: Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Comunicadora: Sandra Moreno

Imunossuprimidos já podem tomar a 
4ª dose da vacina contra a Covid-19

dos maiores de 18 anos, que 
completaram 4 meses de in-
tervalo da dose adicional ou 
terceira dose, poderão rece-
ber a 4ª dose do imunizante 
contra a Covid-19.

É importante levar um docu-
mento com foto, CPF, e caso já 
tenha tomado pelo menos uma 
dose, a carteirinha de vacinação.

CENTRO DE VACINA-
ÇÃO INFANTIL

A vacinação para todas as 
crianças de 5 a 11 anos segue 
na Estação Cultura (antiga Es-
tação), de segunda a sexta-fei-

ra, das 8 às 18 horas.
Os pais ou responsáveis 

devem levar as seguintes do-
cumentações da criança: CPF, 
documento com foto e cartei-
rinha de vacinação de rotina.

O local está todo decora-
do e preparado para atender a 
criançada e conta com espaço 
kids com atividades lúdicas 
onde as crianças aguardam os 
20 minutos necessários após a 
aplicação da vacina.

Dúvidas podem ser sanadas 
por meio da Vigilância Epide-
miológica pelo 3612-2450.
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No primeiro semestre do 
ano passado, os relatos de assé-
dio moral e sexual registraram a 
marca de 31 mil denúncias, em 
347 empresas. O índice repre-
senta quase o triplo dos anos de 
2019 e 2020, que, considerando 
os 12 meses do ano, atingiram 
as marcas de 12.349 e 12.529 
casos respectivamente. O le-
vantamento é da Consultoria de 
gestão de riscos e compliance 
ICTS Protiviti , que recebe de-
núncias em empresas.

Esse crescimento no nú-
mero de denúncias também foi 
sentido pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e pelo Mi-
nistério Público de Trabalho de 
São Paulo (MPT-SP). Segun-
do o TST, entre 2019 e 2021, 
foram contabilizados 3.049 
processos de assédio sexual e 
52.936 de assédio moral nas 
Varas de Trabalho pelo país.

Ainda segundo o TST, nos 
anos de 2018, 2019 e 2020, houve 
uma ligeira queda explicada pela 
reforma Trabalhista e a pandemia.

Chama a atenção, segundo 
a ministra Maria Cristina Pe-
duzzi, presidente do TST, em 
entrevista ao Estadão, o fato 
de que esses tipos de proces-
sos haviam caído em 2018, um 
ano após a reforma Trabalhista. 
Para a ministra, como a refor-
ma determinava que nos casos 
de perdas dos processos traba-
lhistas o autor da ação deveria 
arcar com as custas, houve uma 
queda naquele ano.

Nos dois primeiros anos da 
pandemia – 2019 e 2020 -, as 
chefias das empresas pressiona-
ram mais os trabalhadores por 
produtividade, mas com o uso 

de gravações e celulares que 
facilitam a obtenção de provas 
digitais aumentou o nível de ju-
dicialização dos casos, que para 
a ministra podem ainda estar 
subnotificados.
ASSÉDIO MORAL TAM-
BÉM AUMENTA EM SP

A capital paulista, e as cida-
des Guarulhos, Barueri, região 
do ABC, Baixada Santista e 
Mogi das Cruzes juntas foram 
responsáveis por um aumento 
de 51,4% nas denúncias. Fo-
ram 554 queixas registradas em 
2021, contra 366 em 2020. Em 
todo o estado de São Paulo, hou-
ve um crescimento de 28,9% 
nos registros por assédio moral. 
De 896 passou para 1155.

As denúncias mais comuns, 
segundo o MPT-SP, são as co-
branças de metas inatingíveis, a 
recusa em deixar o trabalhador 
em home office, práticas antis-
sindicais, ameaças de demissão, 
são formas de assédio moral 
que levam ao constrangimento 
e humilhação do trabalhador.

“Muitas vezes essa pressão 
exacerbada sobre o trabalhador 
é confundida com disciplina. E 
não se confundem as duas situa-
ções. A gente tem situações de 
violência quando essa prática 
atinge níveis inaceitáveis e ge-
ram danos ao trabalhador - pa-
trimoniais, físicos, psicológicos 
- e repercutem de uma maneira 
muito negativa no ambiente de 
trabalho, aumentando a rotati-
vidade e o adoecimento de todo 
o grupo”, disse ao G1, a coor-
denadora nacional de promoção 
da igualdade e de oportunida-
des do MPT, Adriane Reis de 
Araújo. (Fonte: CUT-SP)

Denúncias de assédio moral 
e sexual aos trabalhadores 

triplicam em dois anos

TERRENO A VENDA NO JD. NOVA BARRETOS II

Tamanho do terreno 
7,50 x 20,00 totalizando 

150,00 m². Quitado e  
documentado.

VALOR R$ 55 MIL ESTUDANDO PROPOSTA E ACEITA FINANCIAMENTO!

17 99115-3484

Segundo levantamento do TST, entre 2019 
e 2021, foram registrados 3.049 processos de 

assédio sexual e 52.936 de assédio moral
A necessidade do home office, da manutenção do distancia-

mento social e de diversas medidas para evitar a dissemi-
nação da Covid-19 levou a uma nova relação de trabalho, 

muitas vezes não respeitada por empresas e chefias

A prefeita de Barretos, Pau-
la Lemos, anunciou na última 
terça-feira, dia 15, um pacote 
de recapeamento asfáltico que, 
inicialmente, irá beneficiar 
quatros bairros da cidade para 

Poucos dias após seu lança-
mento, o projeto “Tá arruma-
do” da prefeitura de Barretos 
já realizou diversas melhorias 
no bairro Leda Amêndola.

Diante do sucesso do pro-
grama, ficou decidido que os 
próximos bairros a receber o 
mutirão de serviços serão o 
Zequinha Amêndola, o São 
Francisco e o Santa Cecília.

Com a união das secre-
tarias municipais de Meio 
Ambiente, Ordem Pública, 
Obras, Assistência Social, 
Controle de Vetores, Vigi-
lância Sanitária e o apoio do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE), focados 
em dar soluções específicas 
a cada região da cidade, o 

“Tá arrumado” continua rea-
lizando um trabalho intenso 
de limpeza de ruas, terrenos 
baldios e bocas de lobo, ope-
ração tapa-buracos, pintura 
e conserto de guias, troca de 
lâmpadas, sinalização de rua, 
dedetização, entre outros.

Para a prefeita Paula Lemos, 
essa união de forças é impor-
tante para levar mais qualida-
de de vida para os barretenses. 
“Com muito trabalho estamos, 
dia a dia, melhorando a vida 
dos barretenses e cuidando das 
pessoas. Essa força tarefa que 
está passando pelos bairros é 
mais uma ação que realizamos 
para melhorar a qualidade de 
vida em todas as regiões da ci-
dade”, disse a prefeita.

Prefeita Paula Lemos anuncia pacote de recapeamento asfáltico
As ordens de serviços para os bairros Pereira, Baroni, São José e Hussein Genha foram assinadas na última terça-feira, dia 15

os quais as ordens de serviços 
já foram autorizadas.

Nos próximos dias, as 
principais ruas dos bairros Pe-
reira, Baroni, São José e Hus-
sein Genha começam a ser 

recapeadas. De acordo com 
a prefeita, esse é o primeiro 
pacote de recapeamento a ser 
anunciado e outros já estão 
em planejamento.

“Recuperar Barretos tem 

sido o nosso grande esforço e 
vai além do recapeamento as-
fáltico. Estamos trabalhando 
em várias frentes, planejando 
e agindo”, enfatizou.

O valor total do paco-
te de recapeamento é de R$ 
300.018,59, proveniente de 
repasse parlamentar.

ESTRAGOS 
ENCHENTES

Paralelamente, a prefeitura 
de Barretos está trabalhando 
em projetos emergenciais para 
a recuperação das localidades 
atingidas pelas enchentes que 
castigaram parte da cidade.

O projeto “Tá arrumado” 
está entre as iniciativas da 
prefeita Paula.

“Reconhecemos a urgência 
em reestabelecer a estrutura 
dos bairros que foram preju-
dicados. Algumas obras preci-
sam de projetos mais detalha-
dos em razão da complexidade 
mas, enquanto isso, estamos 

empenhados em realizar os 
serviços de arrumação, como o 
nome do projeto diz”, explicou 
a chefe do executivo.

LOCAIS JÁ 
CONTEMPLADOS
No início deste ano, várias 

ruas do centro da cidade e dos 
bairros América e Aeroporto 
receberam o recapeamento, 
melhorando a mobilidade e 
a segurança dos pedestres e 
condutores que transitam por 
essas vias.

Projeto “Tá arrumado” já 
realizou diversas melhorias 
no bairro Leda Amêndola

Próximos bairros a receberem o programa serão 
Barretos II, São Francisco e Santa Cecília

O barretense Rogério Morais de Oli-
veira Júnior conquistou o 2ª lugar no 1º 
Campeonato Brasileiro de Patins Street, 
na categoria profissional. A competição 
aconteceu nos dias 5 e 6 de fevereiro, 
na cidade de Florianópolis/SC. Com 
esse resultado, o atleta, representante 
da Secretaria Municipal de Esporte e La-
zer, garantiu uma vaga para disputar o 
campeonato mundial de patins.

A Equipe de Luta Olímpica do 
Projeto Revelar e da Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer de Barre-
tos participou nos dias 10, 11 e 12 de 
fevereiro, na cidade de Niterói/RJ, da 
seletiva para os Jogos Sul-America-
nos da Juventude. Composta por 10 
atletas barretenses, a equipe teve 
sua melhor participação em todos 
os eventos, com quatro deles convo-
cados para representar o Brasil nos 
Jogos Olímpicos da Juventude, na cidade de Rosário, na Argen-
tina. Além disso, uma das atletas foi vice-campeã e ficou como 
primeira reserva da titular. Com esse resultado, Barretos foi a ci-
dade que mais classificou atletas para os jogos. De acordo com 
o secretário municipal de Esportes e Lazer, Tony Vieira de Carva-
lho, o Projeto Revelar e a cidade de Barretos vêm se destacando 
na categoria de base da luta olímpica em todo território nacional. 
“Esta competição é a mais importante, pois coloca nossos atletas 
em outro nível, podendo agora começar a sonhar com a disputa 
de uma futura Olimpíada. Em nome da nossa prefeita Paula Le-
mos parabenizamos toda equipe e aos professores pelo trabalho 
prestado”, comentou o secretário. A equipe também agradeceu à 
prefeita Paula Lemos e ao município de Barretos, afirmando que 
sem este apoio nada disso seria possível.

ESPORTES

Se você está apto a tomar a 
vacina contra a Covid-19, mas 
não tem tempo para se deslo-
car até uma Unidade Básica de 
Saúde, o Drive-thru localizado 
no estacionamento do Rochão 
é uma opção mais rápida e cô-
moda, para se imunizar.

As doses serão aplicadas 
até nesta sexta-feira, dia 18, 
das 13 às 20 horas, e no sába-
do, dia 19, das 8 às 16 horas. 
Pacientes imunossuprimidos 
maiores de 18 anos, que com-
pletaram quatro meses de in-
tervalo da dose adicional ou 
terceira dose, já podem rece-
ber a 4ª dose do imunizante 
contra a Covid-19.

Quem pode tomar a vacina?
São aplicadas a primeira 

e a segunda dose em pessoas 
com 12 anos ou mais e falto-
sos; terceira dose em maiores 
de 18 anos que completaram 
intervalo de 4 meses da se-
gunda dose e dose adicional 
Janssen para todos que com-
pletaram intervalo 61 dias da 
dose única.

É importante levar um 
documento com foto, CPF, e 
caso já tenha tomado pelo me-
nos uma dose, a carteirinha de 
vacinação. Dúvidas podem 
ser sanadas por meio da Vi-
gilância Epidemiológica pelo 
3612-2450.

Equipe de Luta Olímpica 
classifica 4 atletas para os Jogos 
Sul-Americanos da Juventude

Atleta barretense é 
vice-campeão em 

disputa nacional de 
patins street

Resultado garante vaga 
para a competição mundial

Drive-thru traz mais 
comodidade para 

os barretenses 
tomarem a vacina

Imunossuprimidos já podem receber a 4ª dose
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O produtor rural, Marcelo 
Almeida de Felício, que usa a 
Rodovia Renê Vaz de Almeida 
(Colina/Monte Azul) diaria-
mente, reclama dos serviços 
realizados no acostamento da 
estrada, que suprimiu a grama e 
tem causado erosões no trajeto.

Segundo Marcelo, as obras de 
recuperação da rodovia começa-
ram a cerca de 30 dias e o primei-
ro serviço foi a retirada da grama 
que ficava no acostamento.

“Não sou especialista em 
estrada, porém, sou engenhei-
ro agrônomo e tenho uma 
posição muito crítica com re-
lação à erosões e serviços que 
não visam a conservação do 
solo e meio ambiente; portan-
to, o trabalho começou de for-
ma equivocada. Refundou o 
acostamento, deixando o solo 
friável, sem compactação para 
plantio novamente de 1 metro 
de faixa de grama, que no de-
clive foi arrastada pela chuva. 
Estamos em plena época de 
chuvas e arrancar a grama às 
margens da rodovia é abrir a 
porteira para a erosão. A água 
da chuva lavou o acostamento 
e provocou perigosos buracos 
por toda extensão. Consequen-
temente os córregos passaram 
a receber um grande volume 
de terra, causando o assorea-
mento”, declarou Marcelo.

“Sabemos que o recapea-
mento da rodovia é muito 
bem-vindo para todos nós, 
porém, começou de uma for-
ma equivocada, trazendo mui-
to perigo aos usuários e pre-
judicando o meio ambiente”, 
que acrescentou.

Outros produtores rurais 
também reclamaram da erosão 
no acostamento, inclusive os 
que utilizam a estrada munici-
pal de acesso ao Monte Belo. A 
interligação com a rodovia ficou 
inacessível no auge das chuvas.

MUITA CHUVA
O colinense Abdo Ramadan 

Placa da obra de recuperação da pavimentação 
asfáltica fixada em trecho da estrada

Os jaborandienses não 
precisarão mais se deslocar a 
Barretos e cidades vizinhas 
para realização de exames de 
imagem. Está em processo de 
licitação pela prefeitura a aqui-
sição de um moderno aparelho 
de Raio X Digital DR, que será 
instalado no Centro de Diag-
nóstico Dr. Pinotti.

Os investimentos na ordem 
de R$ 416.250,00 são prove-
nientes de emenda parlamen-
tar de R$ 200 mil indicada 
pelo deputado estadual, Rafael 
Silva (PSB), em atendimento à 
demanda do vereador Eduardo 
Atavila dos Santos, através de 
projeto e estudo técnico coor-
denado pelo prefeito Silvinho. 
O saldo remanescente será 
custeado com recursos pró-
prios do município.

“Este investimento re-
presenta um marco na saú-
de jaborandiense, colocando 
fim a uma espera de 33 anos 
que remonta à inauguração 
do Hospital Dr. Amadeu Pa-
gliuso no final da década de 
1980”, destacou Silvinho.

“Com esta conquista trare-
mos precisão diagnóstica que 
os médicos necessitam para 
o tratamento de pacientes do 
hospital, tanto internos como 
externos, que não precisam se 
deslocar para Barretos ou ou-
tras unidades de referência da 

Modelo do aparelho de raio x digital que será adquirido
 pela prefeitura após o término do processo licitatório.

A coordenadoria da Defesa 
Civil de Colômbia informou 
que o DNIT notificou as Furnas 
Centrais Elétricas para realizar 
a limpeza e remoção da vege-
tação aquática acumulada nas 
margens da ponte “Gumercin-
do Penteado”, em Colômbia.

A acumulação, próximo da pi-
lastra da ponte que também ocor-
reu em fevereiro de 2016, preocu-
pa a Defesa Civil do município.

Na época, uma equipe de 
canoeiros se reuniu para fazer 
a remoção das moitas de capi-
tuva (plantas aquáticas), que 
acumularam.

Para a coordenadora, Maria 
Inácia Macedo Freitas, a vege-
tação aquática que desce o rio 
encosta nos pilares da ponte, 
podendo subir de acordo com o 
nível do rio e em razão do peso 
e força prejudicar a estrutura.

“Furnas esteve aqui para 
averiguar a situação. Manda-
mos um e-mail para o DNIT, 

Produtor reclama de serviços na rodovia

Marcelo de Felício mostra as erosões abertas no acostamento da vicinal, que liga Colina a Monte Azul

Marcelo mostra erosão no acostamento da rodovia

é o proprietário da empresa res-
ponsável pelo serviço de reca-
peamento da vicinal. O Grupo 
Ramadan venceu a licitação 
junto ao Governo Estadual 
para execução do recape nos 24 
km da estrada, ao preço de R$ 
14.131.617,76. As obras inicia-
ram-se em novembro e têm 1 
ano de prazo para conclusão.

“Estamos executando os 
serviços de acordo com a pla-
nilha. No contrato estabelece 
que temos que fazer a drena-
gem da água que corre sobre a 
pista para evitar acidentes por 
conta da aquaplanagem e tam-
bém para que o pavimento te-
nha durabilidade. Então fomos 
obrigados a rebaixar o acos-
tamento. O fato é que choveu 
demais, acima da média, e pro-
vocou algumas erosões. Porém, 
isso será corrigido no período 
da seca”, declarou Abdo.

Ele também informou que 
aguarda uma estiagem maior 
para iniciar os remendos e, em 
seguida, a capa asfáltica. “Te-

mos total conhecimento que a 
estrada é de extrema impor-
tância para Colina e para os 
agricultores. Estamos abertos 
ao diálogo para fazer o me-
lhor para nossa cidade e re-
gião”, finalizou o empresário.

DER FAZ 
ACOMPANHAMENTO

O diretor do DER, regio-
nal Barretos, Miguel Pentino, 
informou que os serviços são 
supervisionados pelo órgão. 
Disse que a obra é de recupe-
ração da estrada com reparos 
na base, instalação de uma 
capa asfáltica no leito carro-
çável e sinalização de solo. 
Não estão relacionadas obras 
no acostamento, apenas obras 
pontuais de retirada de água 
da pista para maior durabili-
dade da pavimentação.

Sobre a reclamação dos 
produtores, ele informou que 
a equipe de fiscalização está 
acompanhando o trabalho de 
perto e se houver necessidade a 
empresa poderá ser notificada.

Moderno aparelho de Raio X 
vai terminar com fila de espera

região para a realização dos 
exames”, ressaltou o prefeito

DEMANDA SERÁ
ZERADA

“O equipamento represen-
ta agilidade na realização de 
exames, permitindo que a de-
manda reprimida seja zerada. 
Atualmente temos 200 pacien-
tes na fila de espera aguardan-
do a disponibilidade de vaga 
nas unidades de referência para 
exames de raio x. O moder-
no equipamento contribuirá e 
muito para a precisão dos diag-
nósticos médicos, auxiliando 
os profissionais nas condutas 
e terapias adotadas na unidade 
hospitalar”, enfatizou a secre-
tária de Saúde, Joice Silva, que 
também é enfermeira.

“A equipe médica e de en-
fermagem de toda Rede Muni-
cipal de Saúde é grata ao pre-

feito Sílvio, vereador Eduardo, 
deputado Rafael Silva e ao 
Poder Legislativo de Jaboran-
di. O aparelho a ser adquirido 
tem especificações técnicas e 
recursos compatíveis com o 
que existe de mais moderno 
no mercado brasileiro, permi-
tindo que o médico plantonista 
presencial e o radiologista que 
atuará a distância acessem as 
imagens em tempo real”, des-
tacou Paula Brunhera Kinoshi-
ta, diretora do hospital.

AMPLIAÇÃO CENTRO 
DIAGNÓSTICO

Para a instalação do apare-
lho o Centro de Diagnóstico 
será ampliado em 35 m2 com 
a construção de 2 novas salas 
e sanitários. Também será ins-
talada uma entrada de energia 
com transformador próprio 
para alta tensão.

DNIT notifica Furnas para fazer limpeza 
de vegetação aquática próximo da ponte

que é responsável pela ponte, 
que posteriormente foi enviado 
para Furnas, que é responsável 
pela manutenção do reservató-
rio”, disse Maria Inácia.

Segundo a Defesa Civil, 
a grande quantidade de vege-
tação que pára na ponte pode 
interferir na passagem fluvial 
entre os vãos dos pilares, com-
prometendo toda a estrutura, e 
o acúmulo das plantas e lixo 
nas margens do rio pode provo-
car a queda das cabeceiras e até 
o desabamento da travessia.

“Esse acúmulo é frequente 

quando há cheia do rio. As capi-
tuvas se alimentam de resíduos 
domésticos e formam verdadei-
ras ilhas que se desgarram de suas 
áreas de crescimento, na época 
das chuvas, e se acumulam junto 
aos pilares das pontes, formando 
barreiras que bloqueiam o lixo 
flutuante que, aos poucos, essas 
ilhas mudam o curso da corren-
teza, podendo provocar a erosão 
do aterro da cabeceira da ponte, 
colocando em risco a seguran-
ça”, explicou a coordenadora e 
bióloga. (com informações do 
Portal Notícias Colômbia)




