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A SADIA CONVIVÊNCIA ENTRE GERAÇÕES - “Aline Rodrigues, psicóloga, especialista em saúde mental e missionária da Comuni-
dade Canção Nova, atua com Terapia Cognitiva Comportamental; no campo acadêmico, clínico e empresarial. Neste artigo, ela nos 
oferece diversos questionamentos para refletirmos no nosso dia-a-dia.” EDITORIAL - Leia na página 2

O comércio de Barretos 
abre normalmente neste dia 
do funcionário público, come-
morado este ano, em Barretos, 
nesta sexta-feira, 29 de outu-
bro, seguindo o horário nor-
mal de funcionamento, das 9 
às 18 horas. Nos feriados de 
novembro, dia 2 (Finados), 15 
(Dia da Proclamação da Repú-
blica) e 20 (Dia da Consciência 
Negra), a abertura é faculta-
tiva, seguindo convenção do 
Sincomercio, com abertura a 
partir das 9 horas e fechamen-
to às 18 horas.

Comércio de 
Barretos abre 

no feriado 
prolongado

Paula Lemos entrega Cemei no bairro Vida Nova
A prefeita Paula Lemos, 

acompanhada dos secretários 
municipais e gestores da Edu-
cação, entregou nesta quinta-
-feira, dia 28, as instalações do 
Centro Municipal de Educação 
Infantil (Cemei) José Sebas-
tião Domingos. A nova unida-
de fica localizada na Avenida 
VN 9 – José Carlos Ferreira da 
Silva ‘Duda’, nº 120, no Con-
junto Habitacional Vida Nova.

Paulo Correa cobra 
divulgação de lei que garante 
isenção de IPTU para imóvel 

atingido por enchente

O vereador e presidente da 
Câmara Municipal de Barre-
tos, Paulo Correa (PL), cobrou 
a administração municipal so-
bre a divulgação da lei comple-
mentar 198/13, que concede 
isenção de IPTU aos imóveis 
atingidos por enchentes.

Prefeitura realiza reforma no 
Cemitério Municipal da Paz

Quem visitar o Cemitério 
Municipal da Paz no Dia de Fina-
dos verá que a prefeitura de Bar-
retos, por meio de um trabalho 
em conjunto das secretarias de 
Obras, Administração, Governo e 
Gestão Estratégica, Planejamento 
e Meio Ambiente, está realizando 
várias reformas e melhorias para 
deixar esse espaço mais adequa-

do. A ação tem parceria também 
com o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE).

Além da pintura geral, está 
sendo finalizada a construção 
de um novo pórtico de entra-
da. Atendendo a uma recla-
mação antiga, foram instala-
dos também pontos de água 
a cada 20 metros na avenida 

principal do cemitério para fa-
cilitar a limpeza dos túmulos.

Dentro dessa ação, foi recu-
perado ainda o muro dos fun-
dos que cedeu após as chuvas 
fortes das últimas semanas.

Os cemitérios dos distritos 
de Ibitu e Prata também pas-
saram por pintura e revitaliza-
ção para o Dia de Finados.

A prefeitura de Barretos confirmou o horário de visitação ao Cemitério Municipal da Paz durante o 
Dia de Finados: será das 6 às 18h30. No local haverá missas às 7h30 e 9 horas, ambas com o padre 
Deonísio Helko, e às 17 horas, com o padre Agripino Ozório. Nos dias anteriores (nesta sexta, sábado, 
domingo e segunda), o cemitério ficará aberto à visitação das 6 às 17 horas.
VISITA PROTEGIDA - Embora a visitação esteja liberada, é preciso que os munícipes continuem se-
guindo as recomendações de prevenção à Covid-19, como o uso de álcool gel e manter distância segura 
dos demais, além de ser obrigatório o uso de máscaras faciais.
REPAROS E LIMPEZA - A prefeitura comunicou ainda que neste sábado (30) será o último dia para 
que os munícipes possam realizar algum tipo de reforma, reparo ou pintura nos túmulos. Já a segunda-
-feira (1º) será o último dia para limpeza e colocação de ornamentos.

ADMINISTRAÇÃO DIVULGA HORÁRIO DE VISITAÇÃO AO CEMITÉRIO DA PAZ DURANTE O DIA DE FINADOS

Pedal para Todos arrecadou 
800 kg de alimentos

Analisando o termo de renúncia, formulado e protocolado, por Sheyla 
Vieira Moreira, em 25 de Outubro de 2021, embasado no Artigo 100, Pa-
rágrafo Primeiro, do Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Barretos, verifico que a candidata renunciante ocupa o cargo 
de Presidente da denominada – Chapa Quente – Chapa 2 – devidamente 
registrada e homologada, para disputa do Pleito Eleitoral de 01 de Janeiro 
de 2022 a 31 de Dezembro de 2025, conforme Edital Publicado.

Verifica-se, que é a representante legal da – Chapa Quente – Chapa 2 
– na condição de encabeçadora da Chapa 2, registrada e homologada para 
concorrer ao Pleito Sindical, nos termos do Artigo 104 do Estatuto do Sin-
dicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos, em vigência.

- O Artigo 104, prescreve a seguinte norma:
“O encabeçador da Chapa representa, para todos os efeitos previstos 

neste estatuto, os demais candidatos da chapa”.
Neste sentido, o pedido de renúncia da Candidata ao pleito Eleitoral 

Sindical, sendo ela Presidente; representante e encabeçadora da Chapa 
Quente – Chapa 2, devidamente Registrada e Homologada, para concor-
rer ao Pleito Sindical, ATINGE E IMPLICA A RENÚNCIA FORMAL 
DE TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS NA – CHAPA QUENTE 
– CHAPA 2 – AO PLEITO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARRETOS, NOS PRECISOS 
TERMOS DO ARTIGO 104 DO ESTATUTO DO SINDICATO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARRETOS.

Pelo exposto, DEFIRO, o pedido de renúncia formulado pela requerente 
, determinando o cancelamento de seu registro e de todos os Registros e ho-
mologação de candidatos componentes da – CHAPA 2 – DENOMINADA 
CHAPA QUENTE – que a renunciante representa, ficando impossibilitados 
de disputarem o Pleito Sindical, previsto para o dia 24 de Novembro de 2021.

João Roberto dos Santos
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

ELEIÇÕES DO SINDICATO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS BARRETOS

Barretos sediou no último domingo o evento Pedal para Todos, rea-
lizado com auxílio da Lei de Incentivo ao Esporte, apoio da Secretaria 
Especial do Esporte – Ministério da Cidadania, em parceria com a pre-
feitura de Barretos, através da Secretaria Municipal de Turismo. Aproxi-
madamente 1200 ciclistas realizaram suas inscrições antecipadas e o 
resultado foi a arrecadação de 800 kg de alimentos que foram doados 
para o Fundo Social de Solidariedade. “O Pedal para Todos é um evento 
que veio pra ficar”, declarou o secretário de turismo Cuiabano Lima. A 
prefeita Paula Lemos declarou que a meta é que Barretos, tornando-
-se Estância Turística, tenha eventos o ano todo, para diversos públi-
cos, incluindo pedal. Os ganhadores foram João Carlos do Nascimento, 
do Grupo Pedal na Veia, e Amanda Freitas da Silva. Na foto, Marcelo 
Coelho, da Confederação Brasileira de Montain Bike, acompanhado da 
presidente do Fundo Social, Letícia Lemos, e do secretário municipal de 
Turismo, Cuiabano Lima. (Foto: Tininho Jr) Página 8

Alunos da rede municipal de 
Barretos começam a estudar 
com novo material didático

Os alunos da rede municipal de Barretos estão, a partir deste 
quarto bimestre, estudando com o novo material didático: o Siste-
ma de Ensino Trilhas, da Editora FTD. A adoção de um novo ma-
terial é aguardada por toda a rede municipal e foi um dos compro-
missos da prefeita Paula Lemos desde o início de sua gestão. Pela 
primeira vez na história da educação de Barretos, crianças a par-
tir dos dois anos também terão aulas com as apostilas. “Estamos 
cumprindo mais um compromisso que assumi desde que iniciei 
como prefeita de Barretos. É uma felicidade imensa oferecer às 
nossas crianças e jovens um material didático de qualidade, esco-
lhido pelos profissionais da educação e usado somente em escolas 
particulares. Somos pioneiros na utilização do material Trilhas, da 
FTD, na rede pública de ensino. Estou muito animada com tudo 
que vamos poder fazer com a nossa educação”, disse a prefeita 
Paula Lemos em evento que anunciou a novidade. Página 5

No documento, o vereador 
questiona quantos imóveis 
foram atingidos pelas enchen-
tes das últimas semanas, bem 
como quantos pedidos de isen-
ção de IPTU foram protocola-
dos junto à prefeitura.

“O município de Barretos 
sofreu nas últimas semanas 
com as fortes chuvas em curto 
espaço de tempo, ocasionando 
enchentes e causando prejuí-
zos a várias famílias que tive-
ram suas residências invadidas 
pelas águas. Esses imóveis 
têm direito a isenção de IPTU 
para o ano de 2022, garantido 
por lei”, disse Paulo Correa.

Para solicitar a isenção, 
os proprietários dos imóveis 
deverão protocolar o pedido 
dentro do prazo de 180 dias 
após a ocorrência da enchente.
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

VEREADORES 
PESAM NO BOLSO 1

Quanto menor a cidade, mais 
as câmaras municipais pesam no 
bolso do povo. A constatação é 
de estudo divulgado pelo Tribunal 
de Contas do Estado, que levan-
tou quanto cada cidadão, de cada 
cidade do Estado de São Paulo, 
paga por ano para sustentar as 
chamadas “casas do povo”.

VEREADORES 
PESAM NO BOLSO 2

Barretos, com 17 vereadores, 
custa R$ 96,98 para cada um dos 
123.546 habitantes anualmente. Va-
lor acima da média estadual, que é 
de R$ 84,26. Já Colina tem custo de 
R$ 109,58 por habitante; e Colômbia 
é a recordista com R$ 357,81.

VEREADORES 
PESAM NO BOLSO 3

Por outro lado, entre as cida-
des da região, Guaíra tem baixa 
despesa: possui 11 vereadores que 
custam R$ 62,20 por habitante. As-
sim como também Olímpia, que 
tem 10 vereadores e custo de R$ 
62,73 e Bebedouro com 11 verea-
dores e despesa de R$ 77,26.

VAI COM CAUTELA
O barulho nas redes sociais 

é tanto contra os pedágios que 
os opositores já perceberam que 
têm aí um ótimo palanque contra 
PSDB e DEM. Até a prefeita Paula 
Lemos (DEM) que se coloca lado 
a lado de Rodrigo Garcia (PSDB) 
e Geninho Zuliani (DEM) decidiu 
não comprar o desgaste e se posi-
cionou contra a abertura de novas 
praças de pedágio.

NADA CERTO
Marco Vinholi, Secretário de 

Desenvolvimento Regional do Es-
tado de São Paulo, diz que nada 
está concretizado, uma vez que as 
novas praças constam num proje-
to que está sendo discutido com a 
comunidade por meio de audiên-
cias públicas.

PEDÁGIO NA TERRINHA
Um dos argumentos de polí-

ticos é que os pedágios nas divi-
sas de Olímpia e de Guaíra sejam 
instalados em Barretos, pois assim 
o maior valor arrecadado em ISS 
(Imposto Sobre Serviços) vai para 
o município onde está instalado.

MELHOR PREFEITO
Guilherme Ávila (PSDB) foi es-

colhido em pesquisa realizada pela 
ACIB como a autoridade mais pres-
tigiada pela população. A divulga-
ção foi feita em 17 de agosto de 
2020 após pesquisa de Preferência 
e Popularidade da associação.

HOMEM FORTE
O Solidariedade tem um ho-

mem forte e que lidera o partido 
na região. O nome dele é Cha-
nel, vereador de Bebedouro, tido 
como combativo pela população. 
Na semana passada recebeu em 
seu gabinete o deputado esta-
dual, Sargento Neri.

PREFEITA ASSUMIU
Luciani Cristina Martinelli Gi-

menes (PTB), tomou posse como 
prefeita de Guapiaçu (SP) no final 
da tarde desta sexta-feira (22). 

PAINEL 
O prefeito titular, Jean Vetorasso 
(DEM), foi afastado do cargo por 
meio de determinação cautelar do 
desembargador do TJ-SP, Laerte 
Marrone, no dia 21 de outubro.

CASSOU A CHAPA
O TRE (Tribunal Regional Eleito-

ral) cassou o mandato do prefeito 
de Tanabi (SP), Norair Cassiano da 
Silveira (PSB), por abuso do poder 
econômico nas eleições de 2020. O 
TRE também aplicou “inelegibilida-
de por 8 anos, em razão da prática 
de captação ilícita de recursos na 
campanha e abusos de poder polí-
tico e econômico.” O vice, Devinha 
(MDB) também foi cassado.

UTILIDADE PÚBLICA
Decreto assinado pela prefeita 

Paula Lemos (DEM) declara a enti-
dade Solution Gestão Pública de 
utilidade pública. A publicação saiu 
na edição 1973 da Folha de Barretos.

PROGRAMA TURBINADO
Caso o governo cumpra a pro-

messa de turbinar o Bolsa Família, 
que passaria a pagar R$ 400,00 a 
partir de novembro de 2022, Jair 
Bolsonaro despeja na economia de 
Barretos pelo menos R$ 1,230 mi-
lhão por mês para as mais de 3 mil 
famílias cadastradas. Rebatizado 
de Auxílio Brasil, o programa saiu 
da cartola às vésperas das eleições.

NOMEAÇÃO DE PARENTES
Justiça mandou o prefeito José 

Carlos Neves Silva (PSL) afastar o 
irmão nomeado para Secretaria de 
Governo de Pontal (SP) após o Mi-
nistério Público apontar nepotis-
mo. Liminar considerou que, ape-
sar de o cargo permitir nomeação 
de parentes, comissionado não 
tem qualificação para cumprimen-
to das funções.

GOVERNADOR 
POR UMA SEMANA

Carlão Pignatari (PSDB) acor-
dou governador em exercício do 
Estado de São Paulo na quarta-feira 
(27). O deputado estadual perma-
nece no cargo por 7 dias enquanto 
João Doria (PSDB) está em Dubai e 
Rodrigo Garcia (PSDB) pediu afas-
tamento por motivo pessoal.

HISTÓRIAS
Deputados lembram que pas-

tores e bispos da igreja Universal 
foram filiados ao PL de Valdemar 
Costa Neto, antes de fundarem o 
PRB que hoje é o Republicanos.

APOIO MILITAR
Será que Sergio Moro e a de-

putada federal, Renata Abreu (Po-
demos) acreditam em apoio mili-
tar para as eleições de 2022?

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.

Antônio Tuccilio
Presidente da 

Confederação Nacional dos 
Servidores Públicos (CNSP)

A sadia convivência entre gerações
Aline Rodrigues, psicóloga, especialista em saúde mental e missionária da Comunidade 

Canção Nova, atua com Terapia Cognitiva Comportamental; no campo acadêmico, clínico e empresarial. 
Neste artigo, ela nos oferece diversos questionamentos para refletirmos no nosso dia-a-dia. Segue.

Você já parou para pensar 
que muitos conflitos entre 
gerações poderiam ser mini-
mizados, se apenas uma coisa 
fosse levada em considera-
ção? Sim! Apenas uma coisa: 
a forma de ver o outro! Não se 
precisa de muito para viver a 
harmonia tão sonhada e dese-
jada entre as gerações.

Em todos os lugares “es-
barramos” em pessoas que não 
pertencem à nossa geração. 
Assim acontece em casa, entre 
pais, filhos e avós; no traba-
lho, entre as gerações X,Y,Z e 
os “Baby boomers”; na vizi-
nhança, na igreja, no hospital. 
Quem nunca foi atendido por 
um médico e saiu do consultó-
rio dizendo que ele era ultra-
passado ou inovador demais?

Percebe que não tem saí-
da? Sempre estaremos convi-
vendo com pessoas de gera-
ções diferentes da nossa, isso 
é inevitável.

Diante dessa realidade e de 
um país, uma sociedade, que 
envelhece – e graças a Deus, 
os idosos se tornam uma ge-
ração ainda mais comum em 
nosso meio, não poderíamos 
considerar que a forma de ver 
o outro é o ponto que minimi-
zaria muitos desses conflitos 
entre gerações? 

Muitos desses conflitos, 

seja no âmbito organizacional, 
seja familiar, acontecem devi-
do à rotulação e ao enrijeci-
mento no “como lanço o meu 
olhar em direção ao outro”, 
muitas vezes, cingindo ou ven-
dando os olhos e os ouvidos 
para tudo o que o outro traz, 
pelo simples fato de prejulgar 
que ele seja ultrapassado ou 
inovador, criador ou sonhador.

Na verdade, em ambas as 
situações o que temos são ape-
nas pessoas! Se passarmos a 
olhar o outro como uma pes-
soa, e a vermos que dentro da 
realidade dela existe uma ex-
periência e uma percepção que 
pode acrescentar à nossa vida, 
e que assim como nós deve ser 

respeitada, as relações melho-
rariam exponencialmente. 

Afinal de contas, não seria 
nada interessante e nem have-
ria tanto crescimento e conso-
lidação, se no mundo existis-
sem apenas revolucionários e 
desbravadores. Quem ficaria 
para contar a história e nos 
passar caminhos alternativos 
que aprenderam com expe-
riências mal sucedidas? Quem 
manteria o que foi criado e 
desbravado? Assim como po-
deríamos pensar em um mun-
do mais “estável”, o que seria 
desse povo? Como os novos 
caminhos e horizontes se abri-
riam, se ninguém se lançasse a 
desbravar esse caminho?

A construção de uma so-
ciedade bem sucedida e capaz 
de atravessar o tempo e suas 
intempéries depende do diá-
logo entre as gerações, dessa 
boa relação.

Sendo assim, sempre será 
relevante ouvir as histórias 
dos mais velhos, pois eles 
nos mostram que temos uma 
história e uma trajetória, as-
sim como ouvir as ideias e 
criações dos mais jovens, que 
darão aquele brilho e encora-
jamento necessários para des-
bravar um novo horizonte.

O diálogo entre as gerações 
é como duas asas que, traba-
lhando juntas, são capazes de 
atravessar largos oceanos!

A quem interessa o novo Código Eleitoral?
O novo Código Eleitoral 

caminha para ser o que muitos 
já suspeitavam: uma peneira. 
Isso porque está cheio de bre-
chas e representa mais uma lei 
que viabiliza a impunidade no 
Brasil. A correria é para apro-
var o Código em tempo para 
as eleições de 2022. Mas para 
que tanta pressa? Claro, para 
beneficiar alguns.  

Aprendemos que a acu-
sação de crime de caixa dois 
precisa ser feita de forma 
extremamente minuciosa, 
de modo a não deixar bre-
chas ou pontos obscuros. De 
acordo com especialistas, o 
novo Código é pródigo em 
espaços para não punir os 
responsáveis. 

No texto que está para ser 
aprovado, o crime de caixa 
dois é definido como “doar, 
receber, ter em depósito ou 
utilizar, de qualquer modo, 
nas campanhas eleitorais ou 
para fins de campanha eleito-
ral, recursos financeiros fora 
das hipóteses da legislação 
eleitoral”. A pena para essa 
infração varia de dois a cinco 
anos de prisão. 

O problema é que o Novo 
Código tem 372 páginas e 
902 artigos. É realmente mui-
to longo e fácil de encontrar 
brechas com uma ou duas pa-
lavrinhas colocadas com todo 
o cuidado para gerar duplo 
entendimento. Como diria 
um velho provérbio alemão, o 

diabo mora nos detalhes. 
O trecho “...hipóteses da 

legislação eleitoral” poderia 
ser mais claro, explicando que 
se trata de recursos recebidos 
e não registrados. Em Dez 
Medidas Contra a Corrup-
ção, manifesto proposto pelo 
Ministério Público Federal e 
entregue à Operação Lava-
-Jato, caixa dois consta como 
“Ocultar ou dissimular, para 
fins eleitorais, a natureza, ori-
gem, localização, disposição, 
movimentação ou proprieda-
de de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou indi-
retamente, de infração penal, 
de fontes de recursos vedadas 
pela legislação eleitoral ou 
que não tenham sido contabi-
lizados na forma exigida pela 
legislação”. Muito mais preci-
so, não é mesmo? 

A redação pouco elabora-
da do Código Eleitoral é só 
um dos problemas. A lei tam-
bém afrouxa a fiscalização e a 
transparência de prestação de 
contas de partidos e candida-

tos. Uma tipificação incorreta 
dificultará, e muito, a desco-
berta de crimes. 

É necessário muito cuida-
do com esse projeto. Os furos 
estão aí. Resta saber se há boa 
vontade para rever e corrigir 
o texto proposto. Levando em 
conta a correria para sua apro-
vação, é um sonho esperar 
que esses ajustes aconteçam. 
Afinal, o novo Código inte-
ressa a poucos.
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Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca acaba com um amor sem explicação.” (Madre Teresa de Calcutá)

A segunda-feira (25) foi de comemoração para Vagner França 
da Costa, que cinquentou. O Chef, responsável pela cozinha 

do Itália in Box de Olímpia/SP, passou o dia recebendo 
milhares de cumprimentos. Felicidades Vaguim!

Amanhã, sábado (30), quem completa idade nova é 
Otávia da Mata. A empresária do segmento de trans-
portes, recebe muitas felicitações de saúde e realiza-
ções, e todo carinho dos filhos, Eduarda, Rafael, Enzo, 

e da neta Heloísa. Parabéns Otávia!

A querida Maresty Alves completou idade nova terça-feira (26), e brin-
dou a data ao lado dos amigos e familiares, e claro, recebendo o carinho 

especial dos filhos Pedro e Júlia, e de sua mãe Neusa (foto). Parabéns!

Victor Belela, Gerente do Magazine Luiza do North Shopping, 
está de férias, e para curtir os merecidos dias de descanso, es-

colheu como destino o nordeste brasileiro. Ele passou em Porto 
de Galinhas/PE, Maragogi/AL, e muitos outros locais, onde pôde 
aproveitar acompanhado de gente bonita e alto astral. Sucesso!

Priscila de Azevedo Marques Keller curte o melhor da vida 
em Ilha Bela, Litoral Paulista. A jovem esposa foi 

acompanhada do marido Michael, e do filhão Nicolas, e não 
desperdiça um só dia, pois ela está curtindo bastante as 

praias paradisíacas daquele local. Tudo de bom!

Alessandra Britto comemorou mais um aniversário 
na última terça-feira (26). Os parabéns ficaram por conta 

dos amigos e familiares, e o carinho especial do filho 
Guilherme, e do amado Adriano Pera. Felicidades Lê!

Quem comemorou idade nova, nesta quinta-feira (28), foi o 
chef de cozinha e assessor parlamentar, Lucas de Souza. A data 
foi festejada ao lado da noiva, Rita De Cassia e do filho Lyncoln.
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CAMPANHA PELA PRESERVAÇÃO DO SAPO
O vereador Nestor Leonel (DEM) pediu para a população 

barretense não matar sapo, visto que o dito cujo é controla-
dor de escorpião. “Isso é sério”, frisou.

TEM PAU TORTO QUE NÃO ENDIREITA
“Tem pau torto que não endireita”, filosofou o vereador 

Ângelo Tegami (PV) na última sessão ordinária do legislati-
vo. Ele defendeu ainda a reabertura, com urgência, do Pronto 
Socorro da Santa Casa.

PASSA-MOLEQUE EM BARRETOS
A questão dos pedágios na região é mais um “passa-mo-

leque” por falta de representatividade política do município, 
avaliou o vereador Rodrigo Malaman (PSDB).

A CRENÇA NOS DEPUTADOS DE PALANQUE
Segundo o vereador Juninho Bandeira (PL), a prefeita 

que ele apoiou e votou, acredita nos deputados que vem a 
Barretos a cada quatro anos para fazer palanque político.

A RESPOSTA SERÁ NAS URNAS
A intenção do governo paulista de privatizar e instalar 

postos de pedágios na região de Barretos terá resposta nas 
urnas, segundo o vereador Raphael Oliveira (PRTB).

FANFARRÃO TEM QUE LAMBER SABÃO
O vereador Raphael Silvério (PSDB) chamou de fanfar-

rão o deputado estadual, Frederico D’Avila (PSL) que atacou 
lideranças católicas. “Se ele não tem religião, tem que lam-
ber sabão”, sustentou.

VOTOS DE REPÚDIO AO DEPUTADO DO PSL
Câmara de Barretos aprovou votos de repúdio ao depu-

tado estadual Frederico D’Avila (PSL), pelos ataques ao ar-
cebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, à CNBB e ao 
Papa Francisco. A solicitação partiu do vereador Rodrigo 
Malaman (PSDB), compartilhada pelos colegas professor 
Adilson Ventura (PL) e Gabriel Uchida (DEM).

SESSÕES DA CÂMARA FORAM MUDADAS
A sessão ordinária da Câmara Municipal prevista para 1º 

de novembro foi transferida para o dia 11, às 15 horas. A re-
união do dia 15 foi remarcada para dia 29, às 17 horas. As 
mudanças ocorrem em virtude dos feriados. O encontro do 
próximo dia 8 está confirmado.

VEREADOR QUER TAPAR BURACOS NA PARAÍBA
O vereador Eduardo do Mercado (REP) solicitou à pre-

feita Paula Lemos (DEM), tapar buracos ou recapear asfalto 
na rua Paraíba, no bairro Santa Helena.

EM TEMPOS DE FINADOS...
... você já escolheu o lugarzinho para o repouso do corpo?

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

A CPI da Covid, realiza-
da pela Câmara Municipal de 
Barretos e  que investiga as 
ações e eventuais omissões da 
prefeitura no enfrentamento 
da pandemia de coronavírus 
em 2020,  anunciou que vai 
apresentar e votar o relatório 
final da investigação no dia 17 
de novembro, às 10 horas.

Os vereadores Carlão do 
Basquete,  Raphael Oliveira 
e Nestor Leonel também pe-
diram pra incluir no relatório 
a possibilidade de continuar a 
investigação referente ao ano 
de 2021. A CPI atual focou em 
investigar apenas as ações de 
combate à pandemia em 2020.

Durante a reunião da úl-
tima quarta-feira (27), o em-
presário Paulo Haruo Ha-
yacibara, da empresa X3 
Comunicação, entregou a do-
cumentação solicitada pela 
comissão referente aos gastos 
da prefeitura com divulgação 
no período de pandemia.

Na noite da última quarta-fei-
ra (27), a Câmara Municipal de 
Barretos realizou a sessão sole-
ne para entrega dos Diplomas de 
Garotas Brilhantes a três jovens, 
Glaia Braga Borges, Lorena da 
Silva Pinheiro e Yasmin Alves 
Bessa Rodrigues. As homenagea-
das fazem parte do Projeto Garo-
ta Brilhante em Barretos e foram 
escolhidas conforme orientação 
da coordenação do projeto. Es-
tiveram presentes autoridades, 
amigos, familiares e convidados.

O vereador Gabriel Felipe 
Uchida presidiu a solenidade, 
acompanhado dos vereado-
res Adilson Bandeira Júnior e 
Nestor Leonel dos Santos. O 
chefe de gabinete da prefeitu-
ra de Barretos, Itamar Alves 
dos Santos representou a pre-
feita Paula Lemos. 

Também participaram do 
evento, o pastor da Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia, Gerson 
Gomes de Arruda; o vice-dire-
tor da Escola Paulina Nunes, 
José Carlos Fernandes Júnior; 
a psicóloga do Projeto Garotas 

Com a aquisição de novos 
equipamentos (switcher, painel 
de controle, exibidor/servidor 
de vídeo, gravador, conversor 
de sinal e outros), será possível 
reprisar os eventos transmitidos 
ao vivo (Sessões, Audiências e 
outros), além de veicular pro-
gramas educativos, de utilidade 
pública e culturais, em parceria 
com associações, entidades e 
instituições públicas.

A nova grade de programa-
ção do canal 31.3 ainda depen-
de de reuniões com órgãos pú-
blicos e instituições, além de 
ajustes técnicos e resoluções 
internas para padronizar os 
formatos dos vídeos a serem 
transmitidos pela emissora.

TREINAMENTO
A empresa Campvideo, 

vencedora da licitação para for-
necer os novos equipamentos 
à TV Câmara, realizou capa-
citação dos servidores que vão 
operar o sistema de transmissão 
nos dias 21 e 22 de outubro.
TRADUÇÃO EM LIBRAS

Os novos equipamentos 
também oferecem o recurso 
PIP (Picture in Picture), que 
possibilita a tradução em Li-
bras dos eventos da Câmara. 
Isso significa que, caso tenha 
um tradutor em libras, a fil-
magem dele poderá ser inseri-
da no canto inferior direito da 
tela durante uma transmissão.
QUALIDADE NO SINAL

Os novos conversores per-
mitem a melhoria na qualidade 
da imagem nas retransmissões 
dos sinais da TV Câmara Bra-
sília (canal 31.1), Rede Alesp 
(31.2) e TV Senado (31.4).

A TV CÂMARA
Inaugurada em 14 de dezem-

bro de 2012 (há quase 9 anos), 
a TV Câmara Barretos integra a 
Rede Legislativa de Rádio e TV 
Digital, num acordo de coopera-
ção técnica com a Câmara dos 
Deputados, em Brasília/DF.

O vereador Juninho Ban-
deira participou na última se-
gunda-feira (25) da Audiência 
Pública realizada pela Agên-

“A Associação Comercial e Industrial de 
Barretos é entidade apolítica e apartidária e, as-
sim, não tem partido político nem preferência 
desta natureza. Nossa missão é defender o inte-
resse das categorias associativas. Deste modo, a 
ACIB se posiciona contrária à instalação de pe-
dágios nos trechos compreendidos nos sentidos 
Barretos/Colômbia (Rod Brig Faria Lima); Bar-
retos/Olímpia (Rod Assis Chateaubriand) e, por 
fim Barretos/Guaíra (Rod Assis Chateaubriand), 
sem que se tenha, ao menos, a duplicação destas 
rodovias. De acordo com avaliação da Associa-
ção, não existe contraprestação nem benefício 
para o usuário da rodovia que justifique a co-
brança antes da melhoria da malha viária regio-
nal. Associado a isso, os segmentos representados pela entidade podem ter aumento de custo 
operacional e logístico, além de aumento da despesa com mão-de-obra qualificada, tendo em 
vista que muitos trabalhadores de cidades vizinhas atuam na indústria, comércio e setor de 
serviços (especialmente na área da saúde), gerando renda e consumo para nossa cidade”.

CPI da Covid de Barretos entregará 
relatório final no dia 17 de novembro

Vereadores pediram para incluir no relatório a possibilidade de continuar a investigação com dados de 2021

O presidente Nacional do 
PL (Partido Liberal), Valdemar 
Costa Neto, gravou vídeo diri-
gido aos quadros do seu parti-
do, reiterando o convite para 
o ingresso do presidente Jair 
Bolsonaro na legenda liberal.

Gravado na última segun-
da-feira (25), o filme de 1 
minuto e 18 segundos, ainda 
formaliza a intenção de ter 
Bolsonaro como candidato 
da legenda na sucessão presi-
dencial. “Estamos reiterando 
o convite de filiação partidá-
ria dirigido ao presidente Jair 
Bolsonaro, seus filhos e fiéis 
seguidores da causa brasileira 
sob sua liderança” anunciou 
Valdemar Costa Neto, que 
aposta na candidatura presi-
dencial de Bolsonaro, osten-
tando o número 22.

“Inspirados na grandeza 
deste passo, seguiremos orien-
tados pela fé no futuro do Bra-
sil, certos de nossas convic-

ções na batalha de reeleição 
do presidente Bolsonaro, pelo 
Partido Liberal”, previu.

Antes de o filme anunciar 
que reiterava o convite ao pre-
sidente Bolsonaro, Costa Neto, 
entretanto, revelou a existên-
cia de um plano de expansão 
e crescimento da legenda, pre-
visto para as eleições de 2022.

“Organizando chapas ro-
bustas para o Senado, assem-
bleias estaduais e Câmara Fe-
deral, de norte a sul do país, 
nós disputaremos a preferência 
do voto, inclusive, nas dispu-
tas para governos estaduais”, 
salientou Costa Neto, ao se re-
ferir a candidaturas do PL para 
o governo em Estados de gran-
de repercussão nacional.

Para a liderança do Parti-
do Liberal, “é chegada a hora 
em que nosso partido [PL] 
desempenhará um papel de 
maior protagonismo no con-
texto da política nacional”.

Vídeo de Valdemar Costa Neto 
reitera convite para presidente 

Bolsonaro entrar no PL

TV Câmara 
Barretos 

vai ampliar 
a grade de 

programação 
nos próximos 

meses

Jovens de projeto social 
recebem homenagem na Câmara

Diplomas Garotas Brilhantes foram entregues durante sessão solene

Brilhantes, Juliana Lopes Sarto-
relli; a professora de Artes Cêni-
cas do Projeto Garotas Brilhan-
tes, Juliana Mafra; a pedagoga 
do Projeto Garotas Brilhantes, 
Luciana Lauriano Fontaneti; a 
supervisora de ensino, Marlene 
Fachin; a chefe de gabinete, Ro-
selaine Destri Andrade, repre-
sentante da secretária municipal 
de Educação, Jéssica Maria dos 
Santos, e a assistente social no 
Projeto Garotas Brilhantes, Sil-
vana Cristina Pereira.

O diploma foi instituído 
por meio de lei municipal em 
2019, que descreve a homena-
gem como “reconhecimento 

às meninas com espírito de li-
derança, conhecedoras de seus 
direitos e formadas com valo-
res importantes, para o desen-
volvimento de uma sociedade 
democrática e igualitária”.

O Projeto Garotas Bri-
lhantes foi criado no Brasil 
para promover o acolhimento 
e fortalecimento de vínculos 
de meninas adolescentes que 
estudam em escolas públicas, 
para prevenir possíveis situa-
ções de vulnerabilidade. O 
projeto é mantido pela ADRA 
(Agência Adventista de De-
senvolvimento e Recursos 
Assistenciais).

Vereador Juninho Bandeira se manifesta contra a 
construção de praças de pedágio na nossa região

ACIB  sobre a instalação dos pedágios

cia de Transporte do Estado 
de São Paulo (ARTESP) no 
auditório da ACIB e criticou 
a construção de três praças de 
pedágio na nossa região.

“Seremos contemplados 
com três praças de pedágios 
na Rodovia Assis Chateu-
briand (SP-425) no km 127, 
divisa Barretos-Guaíra, no km 
168, divisa Barretos-Guapiaçu 
e na Rodovia Brigadeiro Faria 
Lima, km 449, divisa Barretos-
-Colômbia”, disse o vereador.

“É um absurdo sobrecar-
regar a população barretense, 

principalmente, após visitas 
do governo do Estado pro-
metendo a duplicação do tre-
cho Guapiaçu-Guaíra que não 
ocorrerá. Não podemos nos 
calar diante do menosprezo 
do Governo do Estado com 
nossa cidade”, se manifestou 
Juninho Bandeira.

Na mesma data, o vereador 
encaminhou “Nota de Repú-
dio” ao governador e vice-go-
vernador do Estado, e à direto-
ria geral da ARTESP. “O povo 
barretense não pode pagar essa 
conta”, frisou o vereador.
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Os alunos da rede munici-
pal de Barretos estão, a partir 
deste quarto bimestre, estu-
dando com o novo material 
didático: o Sistema de Ensino 
Trilhas, da Editora FTD.

Os professores e gestores da 
Educação participaram de uma 
formação para entender os prin-
cípios que sustentam a proposta 
pedagógica, o que fez com que 
o início das aulas com o novo 
material fosse o mais produtivo 
possível, de acordo com a su-
pervisora Geral do Ensino Fun-
damental, Fabiana Vigo.

“Os alunos estão contando 
com um material diversifi-
cado, estimulante e coerente 
com o desenvolvimento das 
habilidades previstas na Base 
Nacional Comum Curricu-
lar”, explicou.

Segundo a diretora, Gislai-
ne Cristina Oliveira, da Esco-
la Rural Municipal Francisco 
Corrêa, “os alunos estão esti-
mulados com o novo material 
e as atividades, os textos e as 
cores os deixaram mais moti-
vados para aprender”.

O NOVO MATERIAL
A adoção de um novo ma-

terial é aguardada por toda a 
rede municipal e foi um dos 
compromissos da prefeita 

Paula Lemos desde o início 
de sua gestão.

De acordo com a secretá-
ria municipal de Educação, 
Jéssica Maria dos Santos, a 
aquisição do material didático 
representa o “compromisso 
com a consolidação de um en-
sino pautado na qualidade dos 
conteúdos, no desenvolvimen-
to dos objetivos educacionais 
essenciais, no cumprimento 
da matriz curricular e da Base 
Nacional Comum Curricular, 
na formação docente e princi-
palmente na equidade de opor-
tunidades aos estudantes”.
CRIANÇAS A PARTIR DE 

DOIS ANOS
Pela primeira vez na histó-

ria da educação de Barretos, 
crianças a partir dos dois anos 
também terão aulas com as 
apostilas. A diretoria da edi-
tora FTD confirmou a doação 
de materiais de orientação 
para professores que atuam 
com crianças de 0 a 2 anos.

“É o reconhecimento de 
quem sabe que a primeira in-
fância é fundamental no de-
senvolvimento do ser huma-
no. Fiquei muito feliz porque 
sou mãe e sei que a educação 
não se inicia no ensino funda-
mental, mas desde os primei-

ros meses de vida”, afirmou a 
prefeita Paula Lemos.

COMPROMISSO
 CUMPRIDO

Todo o Sistema de Edu-
cação Municipal estava sem 
material didático apostilado 
desde quando o contrato com 
a empresa SOMOS/Anglo se 
encerrou, em 2020, e a admi-
nistração anterior não reali-
zou um  processo licitatório 
em tempo hábil, nem aderiu 
ao material didático do gover-
no federal, sendo necessário, 
portanto, a elaboração pelo 
Ceforpe de um material didá-
tico voltado para a recupera-
ção de aprendizagem.

“Estamos cumprindo mais 
um compromisso que assumi 
desde que iniciei como prefei-
ta de Barretos. É uma felicida-
de imensa oferecer às nossas 
crianças e jovens um material 
didático de qualidade, escolhido 
pelos profissionais da educação 
e usado somente em escolas par-
ticulares. Somos pioneiros na 
utilização do material Trilhas, da 
FTD, na rede pública de ensino. 
Estou muito animada com tudo 
que vamos poder fazer com a 
nossa educação”, disse a prefei-
ta Paula Lemos em evento que 
anunciou a novidade.

O local também dispõe de 
uma Clínica para Pequenos e 
Grandes Animais que permi-
te aos alunos vivenciarem a 
rotina da profissão

O campus do Unifeb 
(Centro Universitário da Fun-
dação Educacional de Barre-
tos) agora conta com o Nú-
cleo de Medicina Veterinária, 
que ocupa uma área de cerca 
de 1.400m2. O ambiente foi 
devidamente preparado para 
receber dezenas de alunos 
simultaneamente nos vários 
laboratórios disponíveis.

De acordo com a profes-
sora Carolina de Souza, coor-
denadora dos cursos de Medi-
cina Veterinária e Zootecnia 
do Unifeb, o objetivo deste 
novo espaço é permitir, ainda 
mais, que os alunos tenham 
plena formação profissional 
qualificada e generalista para 

estarem preparados para o 
mercado de trabalho especia-
lizado. “Nossos laboratórios 
têm toda a estrutura necessá-
ria para as atividades práticas 
e teóricas”, ressaltou.

Entre os laboratórios que 
integram o Núcleo de Me-
dicina Veterinária estão o de 
Anatomia Veterinária, muito 
importante para o conheci-
mento da anatomia dos ani-
mais domésticos; Laboratório 
de Microbiologia, para apren-
dizagem prévia na leitura de 
exames para diagnóstico; La-
boratório de Técnica Cirúr-
gica, para aprendizagem das 
técnicas específicas e gerais 
de cirurgia; Laboratório de 
Semiologia, que prepara o 
aluno para o estudo de fisio-
logia animal e contenção; e 
Laboratório de patologia, que 
ajuda no entendimento das 

doenças e suas afecções.   
Além disso, o núcleo con-

tará também com a Clínica de 
Pequenos e Grandes Animais 
para atuação no atendimento 
geral de animais, permitindo 
que os alunos vivenciem na 
prática a rotina da profissão.

Segundo a coordenadora 
Carolina de Souza, os diferen-
ciais do curso de Medicina Ve-
terinária do Unifeb são o corpo 
docente qualificado e atuante 
no mercado de trabalho, in-
fraestrutura moderna baseada 
em aulas práticas em centros 
especializados e laboratórios 
atualizados, parcerias com 
fazendas e institutos que per-
mitem aos alunos um melhor 
entendimento de todas as espe-
cialidades dentro da profissão e 
contato por meio de minicursos 
possibilitando especialização 
desde a graduação.

Com a energia vinda da 
plateia por meio de aplausos, 
gritos e cartazes de incenti-
vo, os idosos participantes do 
concurso Mister e Miss 3ª Ida-
de 2021 de Barretos se senti-
ram em casa mesmo estando 
em cima de uma passarela. 
A cada passo, a empolgação 
tomava conta e o nervosismo 
logo se transformava em sor-
risos e acenos.

Essa foi a tônica do desfile 
promovido no Espaço Berran-
tão na noite da última quarta-
-feira (27), pela prefeitura de 
Barretos, por meio da Secre-
taria de Assistência Social, 
em parceria com o Conselho 
Municipal do Idoso, e que 
escolheu José Ricardo como 
Mister e Vera Lúcia como 
Miss 3ª Idade 2021.

Além deles, também fo-
ram premiados José Queiroz 
Sobrinho e Sebastião Madei-
ra como segundo e terceiro 
Mister. Márcia Maria e Norili 
Aricó foram eleitas como se-
gunda e terceira Miss.

ENTIDADES 
REPRESENTADAS

Com trilha sonora sob 
medida do Quinteto Bossa e 
Jazz da Secretaria de Cultura, 
os participantes entraram na 
passarela representando en-
tidades e equipamentos mu-
nicipais ligados à Assistência 
Social e Desenvolvimento 
Humano de Barretos.

O resultado foi dado por 
um time de jurados compos-
to de representantes da mídia 
local, da moda, da beleza, 
do comércio e por modelos 
profissionais, como Larissa 
Medeiros, Musa do Rodeio 
Nacional 2019; Guilherme 
Lanza, Mister Brasil Serta-
nejo 2019; e Larissa Ferrei-
ra, Rainha Os Independentes. 
Além da beleza, a desenvoltu-
ra e a simpatia foram determi-
nantes na votação.

MOMENTO DE 
FELICIDADE

O vereador Lupa, repre-
sentando a Câmara Munici-
pal, deu os parabéns a todos 
pela realização do evento. A 
secretária municipal de Assis-
tência Social, Vitória Saretta, 
comentou que foi um dia de 

muita alegria.
“O olhar dos idosos duran-

te os ensaios, e hoje, é motivo 
de muita felicidade para mim. 
Quero agradecer de coração 
por fazer parte desse momen-
to. Muito obrigado à prefei-
ta Paula Lemos por ter esse 
olhar voltado para as pessoas 
e acreditar no trabalho da as-
sistência”, comentou Vitória 
Saretta, secretária municipal 
de Assistência Social.

A prefeita Paula Lemos co-
mentou que a noite era motivo 
de gratidão, depois de um ano 
tão difícil. “Muito obrigado a 
toda a secretaria que se envol-
veu de verdade nesse evento. 
Sentimos uma energia conta-
giante em cada um que entrou 
na passarela e isso nos motiva 
a continuar trabalhando em 
prol das pessoas”, disse.

A prefeita agradeceu, ain-
da, a todos os jurados, patro-
cinadores, apoiadores e todos 
que trabalharam para que o 
evento pudesse ser realizado. 
“Obrigado por nos ajudarem a 
comemorar a melhor idade”, 
pontuou Paula Lemos.

Alunos da rede municipal de Barretos 
começam a estudar com novo material didático

Barretos escolheu sua 
Miss e seu Mister 3ª Idade
Primeiro evento promovido pela assistência social em 

2021 comemorou a melhor idade com um desfile de gala

Unifeb inaugura Núcleo de Medicina 
Veterinária com laboratórios dinâmicos e 

amplo espaço para estudos práticos



BARRETOS, 29 de outubro de 2021 A informação com precisão e credibilidadeA Cidade
BARRETOS E REGIÃO

6

COTIDIANO

Brasil tem 13,7 milhões de 
desempregados e 73,2 milhões 

com trabalho precário

Com aumento da informa-
lidade, trabalho por conta pró-
pria e sem carteira assinada, 
portanto, sem os direitos pre-
vistos em lei, a taxa de desem-
prego recuou para 13,2% no 
trimestre encerrado em agos-
to, atingindo 13,7 milhões de 
trabalhadores e trabalhadoras, 
segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad), divulgada na 
última quarta-feira (27) pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

A precariedade dos empregos 
gerados contribuiu para a queda 
do rendimento real dos traba-
lhadores (R$ 2.489) em -4,3% 
em relação ao trimestre anterior 
e -10,2%, se comparado a igual 
período de 2020. Já a massa de 
rendimentos (R$ 219,164 bi-
lhões) - soma de todos os ren-
dimentos das pessoas ocupadas 
pesquisadas - ficou estável. 

A taxa de informalidade pas-
sou de 40% no trimestre encer-
rado em maio para 41,1%, no 
trimestre encerrado em agosto, 
totalizando 37 milhões de traba-
lhadores e trabalhadoras.

O IBGE considera infor-
mais os trabalhadores sem car-
teira assinada (empregados do 
setor privado ou trabalhadores 
domésticos), sem CNPJ (em-
pregadores ou empregados por 
conta própria) ou trabalhado-
res familiares auxiliares.

O trabalho por conta pró-
pria bateu novo recorde e 
soma 25,4 milhões de pessoas 
- aumento 4,3% (mais 1 mi-
lhão de pessoas) em 3 meses. 
Em relação ao mesmo trimes-
tre do ano passado, o contin-
gente avançou 3,9 milhões, 
alta de 18,1%.

O número de trabalhadores 
sem carteira assinada, portanto, 
sem direitos, aumentou 10,1% 

Taxa de desemprego recua para 13,2%, mas maioria 
dos trabalhadores está na informalidade 

(37 milhões), sem carteira assinada (10,8 milhões) 
ou trabalhando por conta própria (25,4 milhões)

na comparação com o trimes-
tre móvel anterior e 23,3% na 
comparação anual, somando 
10,8 milhões de pessoas.

Já a taxa de trabalhadores 
com carteira de trabalho assina-
da, no setor privado (inclusive, 
trabalhadores domésticos) subiu 
4,2%, totalizando milhões de 
pessoas, frente ao trimestre an-
terior e 6,8% (2,0 milhões) ante 
o mesmo trimestre de 2020.

O desalento – pessoas que 
desistiram de procurar tra-
balho depois de muito tentar 
e não encontrar – atingiu 5,3 
milhões de trabalhadores - re-
dução de 6,4% em relação ao 
trimestre encerrado em maio e 
de 8,7% em 1 ano.

A taxa composta de subu-
tilização (27,4%) caiu 1,9 p.p. 
no trimestre e recuou 3,2 p.p 
na comparação anual e atinge 
31,1 milhões de pessoas.

Já  a população subocupada 
por insuficiência de horas traba-
lhadas cresceu 4,7%, atingindo 
7,7 milhões de pessoas - mais 
343 mil pessoas - no trimestre e 
subiu 29,2% no ano.

OCUPADOS SÃO 
90,2 MILHÕES

Com isso, o número de tra-
balhadores ocupados foi esti-
mado em 90,2 milhões, o que 
representa um aumento de 4% 
em relação ao trimestre móvel 
anterior. Ou seja, mais 3,4 mi-
lhões de pessoas ocupadas.

Segundo o IBGE, o nível 
de ocupação subiu 2 pontos 
percentuais para 50,9%, o que 
indica que mais da metade da 
população em idade para tra-
balhar está ocupada no país.

Em um ano, o contingente 
de ocupados avançou em 8,5 
milhões de pessoas, sendo 
que desse contingente 6 mi-
lhões eram trabalhadores in-
formais. (Fonte: CUT)

Equipes do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto de 
Barretos (SAAEB) estão reali-
zando a manutenção na Usina 
de Reciclagem para que a nova 
empresa que ficará a cargo da 
Coleta Seletiva no município, 
possa iniciar os trabalhos.

A área passa por limpeza 
e o local contará com espaço 
adequado para a disposição 
dos rejeitos. Paredes e equi-
pamentos estão sendo repara-
dos, inclusive recebendo pin-
tura. Os banheiros estavam 
em situações precárias e tam-
bém passaram por reforma.

“A própria esteira necessi-
tava de reparo de borracha e 
algumas polias dos motores 
foram trocadas. Não havia 
iluminação. Nenhuma lâmpa-
da funcionava, nem na usina 
e nem nos banheiros. Foram 
feitas instalações e manuten-
ções gerais no painel que liga 
as tomadas e os equipamentos 
elétricos. São manutenções 
simples, mas fundamentais”, 
explicou a engenheira civil, 

Tayná Lucatti.
O ambiente continha mui-

tos ratos, em razão de muito 
material amontoado, e por 
conta deles havia a presença 
frequente de cobras.

Outra melhoria é na ques-
tão da segurança contra in-
cêndios. Foram instalados 
extintores para garantir maior 
segurança para os funcioná-
rios que lá irão trabalhar.

Segundo o superintenden-
te do SAAEB, Waldo Villani 
Júnior, “a usina funcionava, 
mas de forma muito insalu-
bre, e a preocupação foi de 
melhorar a estrutura”.

“São manutenções bási-
cas que farão toda a diferen-
ça na execução da coleta e 
disposição dos materiais re-
cicláveis. Pela necessidade 
de tantas melhorias, preci-
samos estender o prazo para 
que a empresa inicie o seu 
trabalho retomando os ser-
viços de coleta seletiva em 
Barretos” explicou o supe-
rintendente do SAAEB.

Até o dia 16 de novembro, 
as mulheres com deficiência 
do estado de São Paulo po-
derão se inscrever para par-
ticipar da capacitação on-line 
“Sebrae Delas - Começando 
um Negócio de Sucesso”.

A ação é voltada ao apoio 
e fortalecimento do em-
preendedorismo feminino 
e comemora também o Dia 
Internacional do Empreen-
dedorismo Feminino, cele-
brado em 19 de novembro. 
Totalmente gratuito, o curso 
está em sua 4ª turma e acon-
tece de 22 a 26 de novembro, 
das 9 às 11h30.

O curso tem carga horária 
de 10 horas de capacitação, 
mais 2 horas de mentoria 
por meio de uma plataforma 

A estudante Maria Eduarda 
Gomes (15), da Escola Estadual 
Professor Doutor Camilo Mar-
ques Paula, localizada em In-
daiatuba, é a grande vencedora 
do 9° Concurso de Redação do 
Hospital de Amor, de Barretos.

Com o tema “Vacina: uma 
dose de amor da ciência para 
a humanidade”, a competição 
recebeu 13.293 mil inscri-
ções, a maioria de alunos pro-
venientes da rede estadual.

Com o texto intitulado “Va-
cina: isso sim é empatia”, a alu-
na e a professora Patrícia Tor-
res, que a orientou no processo 
de produção da redação, rece-
beram como prêmio um note-
book cada. A estudante também 
fará um estágio de três dias nos 
laboratórios do Centro de Pes-
quisa em Oncologia Molecular 
(CPOM), do Hospital de Amor.

Foram premiadas também 
Maria Eduarda Paz de Souza 
(2º lugar), da EE Senador João 
Galeão Carvalho Cidade, de 
Santo André (SP); Suiany Ro-
drigues Borin (3º lugar), da EE 
Profª Maria Conceição Apare-
cida Basso Cidade, de Fernan-
dópolis (SP); Letícia Colugnati 
Del Bianco (4º lugar) do Colé-
gio Liceu Barretos, de Barretos 
(SP); e Manuela Pereira Pinotti 
(5º lugar), da EE Zulmira da 
Silva Salles Cidade, de São 
José do Rio Preto (SP).

Maria Eduarda Gomes pre-

SAAE Barretos realiza manutenção na Usina de Reciclagem

Estudante de Indaiatuba é a vencedora do 9º 
Concurso de Redação do Hospital de Amor de Barretos
Maria Eduarda Gomes, aluna da Escola Estadual Profº Dr. Camilo Marques 

Paula, recebeu um notebook e um estágio no hospital pelo texto premiado
tende cursar medicina e afir-
ma que o estágio no Hospital 
de Amor foi um dos principais 
incentivos para participar do 
concurso. Para ela, a com-
petição foi um passo adiante 
no seu Projeto de Vida e uma 
oportunidade de se aproximar 
da sua futura carreira.

“Foi incrível ganhar, mas foi 
incrível também aprender e pes-
quisar. Os professores têm um 
papel essencial na minha vida e 
de todos os alunos, porque eles 
me ajudaram a me aprofundar 
na pesquisa. Uma simples re-
dação te mostra tua capacidade 
e como as pessoas se importam 
com você”, afirma.

“A investigação científica 
começa na escola e este tipo de 
trabalho motiva nossos alunos 
à pesquisa. A pior doença que 
temos hoje é a intolerância e a 
ciência nos ajuda a aprender o 
valor das diferenças. Fico mui-
to emocionada também por-
que passei por um processo de 
câncer por causas externas e o 
amor é fundamental para gente 
superar isso. Quando você tem 
o apoio da equipe médica, das 
pessoas que estão ao seu lado, 
em pequenos atos para dizer 
‘vou te ajudar a superar isso’ faz 
toda a diferença na nossa vida”, 
declarou a Secretária Executiva 
da Educação Renilda Peres.

Na cerimônia de entre-
ga do prêmio, realizada na 

última quarta-feira (27), no 
estúdio do Centro de Mídias 
SP, o Coordenador do Nú-
cleo de Educação em Câncer 
do Hospital de Amor, Gerson 
Vieira afirmou que “a escola 
é um ambiente propício para 
trabalhar esse tema, porque 
os estudantes são os melhores 
mediadores da informação. O 
câncer é causado na maioria 
dos casos por causas exter-
nas, que são as relacionadas 
ao comportamento, como má 
alimentação, tabagismo, se-
dentarismo. Levar à escola 
essas informações científicas 
para eles que a disseminem 

e desmistifiquem a doença é 
fundamental”.

Além das premiadas, os 
autores das melhores reda-
ções de cada um dos 16 polos 
das Diretorias de Ensino (DE) 
do estado, recebem um certi-
ficado de participação, como 
forma de motivá-los a seguir 
escrevendo sobre temas so-
ciais relevantes.

Neste ano, o objetivo do 
concurso foi informar os estu-
dantes sobre os benefícios da 
vacina, seu contexto histórico 
e, principalmente, sobre as 
evidências de sua eficácia na 
prevenção da Covid 19.

Mulheres com deficiência recebem curso 
gratuito de empreendedorismo realizado 

pelo governo do Estado Sebrae-SP

acessível para todas as defi-
ciências, que permitirá a in-
teração entre as participantes.

Durante o curso, as alunas 
terão orientação em como 

abrir um negócio e o passo 
a passo para o planejamento 
de uma empresa de sucesso. 
Ao completar a capacitação, 
há facilitação de crédito para 

o capital de giro da empresa.
Interessadas devem aces-

sar o formulário até o dia 16 
de novembro pelo link Toda-
sInRedeSebraeDelas.
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A Secretaria da Fazenda 
e Planejamento do Estado de 
São Paulo (Sefaz-SP) notificou 
na última terça-feira (26), mais 
uma leva de devedores do IPVA 
2021. Desta vez, foram notifi-
cados 964.463 proprietários de 
veículos, totalizando cerca de 
R$ 936.863.029,73. É a tercei-
ra notificação feita aos inadim-
plentes do IPVA 2021 e engloba 
todos os finais de placa.

De acordo com a Dicar 
(Diretoria de Arrecadação, 
Cobrança e Recuperação de 
Dívida), a arrecadação com as 
notificações será injetada nos 
cofres do governo do Estado 
de São Paulo e das 645 prefei-
turas paulistas.

Deste total, descontadas 
as destinações constitucio-
nais (como o Fundeb), o valor 
restante é repartido 50% para 
os municípios de registro dos 
veículos, que devem corres-
ponder ao local de domicílio 
ou residência dos respectivos 
proprietários, e os outros 50% 
para o Estado.

Os recursos do imposto 
são investidos pelo governo 
estadual em obras de infraes-
trutura e melhoria na pres-
tação de serviços públicos 
como os de saúde e educação.

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, convida 
escritores, poetas, roteiristas, 
amantes das diversas formas 
de escrita, para o I Sarau “Es-
crevendo, Barretos!”, marca-
do para o dia 3 de novembro, 
quarta-feira, a partir das 19 ho-
ras, no Recinto Paulo de Lima 
Corrêa. A entrada é gratuita e 
aberta ao público em geral.

O evento vai abrir espaço 
para a declamação de títulos 
autorais, publicados ou não, 
escritos por escritores barre-
tenses. Podem participar au-
tores de variados estilos de 
escrita, desde contos, crônicas, 
poemas, roteiros, músicas, etc.

Após a apresentação das 
obras serão realizadas home-
nagens aos escritores barre-
tenses, tanto os que já tiveram 
seus textos publicados, quanto 
os escritores ainda anônimos. 
O Sarau também será palco de 
atrações musicais e exposição 
de quadros do artista barreten-
se, Saul Távora.

Para participar da apresen-
tação dos textos é preciso fazer 

O jantar “Empresário e 
Empresária do ano”, que ho-
menageará os empresários 
Vera Lucia Dini Pivotto Abe, 
do King Studio, e Giovane 
Barroti, da ALL Plant, está 
marcado para o dia 20 de no-
vembro, no Espaço Berran-
tão. As adesões estão à venda, 
exclusivamente, na ACIB.

Os dois empresários a 
serem homenageados são 
os vencedores da pesquisa 
“Empresário e Empresária 
do Ano 2020”, realizada pela 
ACIB, referente ao comércio 
de Barretos.

A noite contará com a 
apresentação da dupla Ja-
queline Brito, integrante do 

projeto multiplataformas do 
Grupo Monteiro de Barros, 
e Geraldo Neto, jornalista e 
repórter da EPTV.

Informações sobre mesas 
e valores devem ser tratadas 
com Magali, pelo telefone 
(17) 3321-3200, de segunda a 
sexta, das 8 às 17 horas, e aos 
sábados, das 9 às 12 horas.

A campanha Corrente de 
Amor entrou na reta final nes-
ta semana com o sorteio espe-
cial de um JEEP RENEGA-
DE 0KM, neste sábado, dia 
30. A ação fomenta doações 
em prol do Hospital de Amor 
de Barretos, que realizou mais 
de 910 mil atendimentos gra-
tuitos em 2020, operando com 
déficit mensal de mais de R﹩ 
36 milhões.

O projeto fomenta doa-
ções com a oportunidade de 
concorrer a prêmios durante 
o ano todo. “A campanha em 
andamento termina no sába-
do com o sorteio do carro e, 
na sequência, já iniciaremos 
mais uma campanha. O Hos-
pital de Amor tem uma rede 
enorme de atendimentos que 
não pode parar e a Corrente 
de Amor é uma das formas 
de arrecadar doações para a 
manutenção da instituição”, 
explicou Larissa Mello, coor-
denadora de Campanhas do 
Hospital de Amor.

Os canais para fazer as 
doações à instituição, e ainda 
concorrer ao sorteio do RENE-
GADE neste sábado (30), são 
o aplicativo Apcap do Bem - 
onde é possível doar através 

Você vai viajar no feriado de Finados e está preo-
cupado se pode ficar retido na estrada por causa de 
eventual greve de caminhoneiros a partir do dia 1º 
de novembro? Quais as chances de a greve ocorrer?

Os caminhoneiros dizem que esperam uma pro-
posta do governo para evitar a paralisação, mas es-
tão preparados para ela.

“A orientação é que, se o governo não sinalizar 
nada até o dia 31, no dia 1º vamos amanhecer de 
braços cruzados. A categoria deliberou isso”, afir-
mou, nesta semana, o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automo-
tores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão.

Ele lamentou o novo aumento anunciado pela Petrobras na última segunda-feira (25) e disse 
que a situação da categoria está ficando cada vez mais insustentável. Apesar disso, Chorão afir-
mou que não haverá nenhuma orientação para que haja bloqueio de rodovias pelo país.

Campanha em prol ao Hospital de 
Amor sorteia um carro neste sábado
Durante sete meses, campanha Corrente de Amor motivou 

doações para a entidade com sorteio de Renegade 0 KM

de cartões de crédito e débito, 
boleto e PIX, pessoalmente, 
direto nas Agências dos Cor-
reios de todo o país (com os 
atendentes) e nas lojas da Rede 
Savegnago de Supermercados 
(nos caixas). A cada R$ 10, o 
doador ganha um número da 
sorte para concorrer.

Pelo aplicativo Apcap do 
Bem, além de fazer doações 
diretas ao Hospital de Amor, 
também é possível acompa-
nhar os cupons gerados por 

meio das doações nas agências 
dos Correios ou nas lojas do 
Savegnago, os resultados dos 
sorteios e seus ganhadores.

É possível fazer a doação 
e participar desse sorteio até 
17h59 do sábado, dia 30, no 
horário de Brasília. O resul-
tado do sorteio, que será pela 
Loteria Federal, será divul-
gado após as 20h30. O apli-
cativo Apcap do Bem pode 
ser baixado gratuitamente no 
Google Play e App Store.

Jantar “Empresário e Empresária 
do ano 2020” tem mesas à venda

Secretaria de Cultura realiza I 
Sarau “Escrevendo, Barretos”

Uma noite cultural com homenagens e a apresentação dos mais variados estilos de escrita

a inscrição gratuita até nesta 
sexta-feira, 29 de outubro, das 
8 às 14 horas, diretamente na 
sede da Secretaria Municipal 
de Cultura, localizada na es-
quina da avenida 15 com a rua 
18, ou, no local e dia do even-
to, uma hora antes do início. 
É necessário levar dados pes-
soais e o trecho que será apre-

sentado durante o Sarau.
O I Sarau “Escrevendo, 

Barretos”, integra o projeto 
homônimo, que busca incen-
tivar e fomentar o gosto pela 
escrita e leitura, promovido 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura de Barretos em con-
sonância com a administração 
municipal.

Secretaria da Fazenda e Planejamento notifica 
mais de 964 mil devedores do IPVA 2021

A notificação ocorreu ex-
clusivamente no Diário Ofi-
cial do Estado e trouxe a iden-
tificação do proprietário, do 
veículo, o valor do imposto, 
da multa incidente e dos juros 
por mora. Não haverá notifi-
cação via Correios ao domicí-
lio tributário do proprietário.

O pagamento pode ser 
realizado pela internet ou nas 
agências da rede bancária cre-
denciada, utilizando o serviço 
de autoatendimento. Para isso, 
basta informar o número do 
Renavam do veículo e o ano do 
débito do IPVA a ser quitado.

O proprietário que não qui-
tar o débito ou não apresentar 
defesa no prazo de 30 dias terá 
a inclusão de seu nome no Ca-
dastro Informativo de Crédi-
tos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais (CADIN 
Estadual) e na Dívida Ativa do 
Estado de São Paulo.

No último caso, a admi-
nistração do débito em dívida 
ativa é transferida à Procura-
doria Geral do Estado (PGE), 
que encaminhará o débito ao 
Cartório de Protestos e pode-
rá iniciar o procedimento de 
execução judicial.

Para mais informações, 
basta acessar a página do 
IPV no portal da Secretaria 
da Fazenda e Planejamento 
do Estado. Os proprietários 
dos veículos podem entrar em 
contato com a Secretaria da 
Fazenda pelos telefones do 
Call-Center 0800-0-170-110 
(chamadas de telefone fixo) 
e (11) 2450-6810 (exclusivo 
para chamadas de celular).

Caminhoneiros mantêm plano de greve 
para dia 1º, mas sem fechar estradas
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Barretos sediou no último 
domingo (24) o evento Pedal 
para Todos, realizado com 
auxílio da Lei de Incentivo 
ao Esporte, apoio da Secre-
taria Especial do Esporte – 
Ministério da Cidadania, em 
parceria com a prefeitura de 
Barretos, através da secretaria 
municipal de Turismo.

Aproximadamente 1.200 
ciclistas realizaram suas ins-
crições antecipadas e o resul-
tado foi a arrecadação de 800 
kg de alimentos que foram 
doados para o Fundo Social 
de Solidariedade. 

A chuva, que começou na 
madrugada de domingo, aca-
bou impedindo a presença de 
boa parte dos inscritos, po-
rém, representantes de vários 
grupos de pedal e também fa-
mílias inteiras compareceram 
e cumpriram o trajeto, que 
passou por pontos turísticos 
da cidade como o Parque do 
Peão, a Minibasílica e o Re-
cinto Paulo de Lima Correa.

“O Pedal para Todos é um 
evento que veio pra ficar. A 
Confederação Brasileira de 
Mountain Bike já confirmou a 
realização do evento em 2022. 
Sabemos o quanto Barretos 
aderiu ao ciclismo e a impor-

Uma parceria entre a pre-
feitura de Barretos, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, com o Hospital de 
Amor e o curso de Psicologia 
da Faculdade Barretos, ofe-
rece um serviço de telesaúde 
para pessoas em sofrimento 
emocional e psicológico.

Esse projeto chamado de 
“Amor Pela Vida” oferece 
atendimento humanizado para 
quem estiver, por exemplo, 
com alteração de humor, choro 
fácil, irritabilidade excessiva, 
luto e desinteresse pelas ativi-
dades de rotina e do trabalho.

O horário de funcionamen-
to é das 8 às 18 horas, de se-
gunda a sexta-feira, pelo telefo-
ne e whatsapp (17) 3500-0122.

No primeiro momento, quem 
buscar esse serviço será atendido 
por um médico ou enfermeiro do 
Hospital de Amor. “Juntos faze-
mos um plano terapêutico para 
esse paciente de acordo com o 
relato que ouvimos”, comenta a 
médica, Emília Luppino.

Após essa primeira con-
versa, será encaminhado para 
a equipe da faculdade de Psi-
cologia que fará o acompa-
nhamento desse paciente.

Amor pela Vida: parceria 
oferece atendimento 

psicológico e emocional 
via telesaúde

Pedal para Todos arrecadou 800 kg de alimentos
Mesmo com a chuva de domingo, ciclistas compareceram e cumpriram o trajeto que contemplou pontos turísticos da cidade

tância que os praticantes des-
ta modalidade esportiva têm 
para o fomento do turismo, 
vivenciando experiências que 
unem a atividade ao ar livre 
com a visitação aos pontos e 
atrativos turísticos da cidade. 
E realizar um evento dedica-
do a este público foi uma fe-
licidade para todos nós”, de-
clarou o secretário de turismo 
Cuiabano Lima. 

A prefeita Paula Lemos 
declarou que a meta é que 

Barretos, tornando-se Estân-
cia Turística, tenha eventos o 
ano todo, para diversos públi-
cos, incluindo pedal.

“A pandemia trouxe uma 
nova paixão para o barretense 
que é o pedal, essa atividade 
tão importante que une a prá-
tica de exercício físico com o 
turismo rural, como a rota das 
capelas”, destacou a prefeita.

“Continuaremos em 
busca de parcerias tão im-
portantes quanto esta, da 

Confederação de Mountain 
Bike, para que nossa cidade 
torne-se referência regional 
na realização de eventos que 
unem o esporte e o turismo”, 
afirmou Paula Lemos.

Logo após o encerramento 
do percurso e a entrega das 
medalhas de participação fo-
ram sorteadas duas bicicletas. 
Os ganhadores foram João 
Carlos do Nascimento, do 
Grupo Pedal na Veia, e Aman-
da Freitas da Silva.


