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Sebrae oferta 
curso para 

empresários 
aprenderem a 
fornecer para 

órgãos públicos
O Sebrae, em parceria 

com o portal Compras Públi-
cas, e apoio da prefeitura, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, ofe-
recerá um curso on-line para 
capacitação de fornecedores 
da plataforma de compras. 
O objetivo do curso é aplicar 
ensinamentos voltados prin-
cipalmente para empreende-
dores iniciantes e empresá-
rios que possuem interesse 
na área de fornecimento para 
órgãos públicos e querem 
conhecer mais sobre os pro-
cessos de licitação. O curso 
acontece no dia 5 de outubro, 
a partir das 18h30.

COLUNA PITA FOGO
Política, opinião e muita informação
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OS PERIGOS DE NÃO LER - “Basílio Jafet, presidente do Secovi-SP -  A Casa do Mercado Imobiliário, por meio deste artigo, 
nos leva a refletir, desde já, sobre a importância de colhermos, por meio da leitura constante, o máximo de conhecimento 
sobre nosso dia-a-dia, incluindo o futuro da população e do Brasil.” EDITORIAL - Leia na página 2

Alberto Moreira é indicado como “Melhores 
Vilas Turísticas” em concurso internacional

O Ministério do Turismo 
concluiu a seleção interna das 
candidaturas brasileiras que 
representarão o Brasil, no con-
curso “Melhores Vilas Turísti-
cas” do mundo em áreas rurais.

Organizado pela Organi-
zação Mundial do Turismo 
(OMT), cada país, por meio 
de suas autoridades máximas 
de turismo, pôde indicar até 
três destinos.

O Brasil indicou o distrito 
de Alberto Moreira, em Bar-
retos, além do distrito de São 
Bartolomeu, em Ouro Preto 
(MG) e a Vila do Enxaimel, 
localizada em Pomerode (SC).

O resultado do concurso 
deve ser anunciado durante a 
Assembleia Geral da OMT, 
que ocorrerá em Marraquexe, 
no Marrocos, ainda neste ano.

No último domingo, a pre-
feita de Barretos, Paula Le-
mos, entregou a revitalização 
da Praça João Orloviks, lo-
calizada no distrito, realizada 
através de uma parceria com 
o grupo Bonde do Tigrão, que 
promoveu a pintura da cape-
la e também uma imagem de 
São Sebastião que com a base 
ficará com 6 metros de altura.

“O secretário de Turismo, 
Cuiabano Lima, e toda sua equi-
pe, não mediram esforços para 
que o distrito de Alberto Mo-
reira fosse reconhecido pelo go-
verno federal como um dos três 
destinos de turismo agro e esta-
mos concorrendo internacional-
mente. É para isso que estamos 
aqui, para que Barretos volte a 
crescer”, comentou a prefeita, 
sobre a indicação. Página 5

Parceria restaura caminhão pipa e 
entrega para a Defesa Civil de Barretos
Uma parceria entre a inicia-

tiva privada e a prefeitura, por 
meio da secretaria municipal 
de Meio Ambiente, possibili-
tou que a prefeitura repassas-
se nesta quinta-feira (16), um 
caminhão pipa completamente 
restaurado, para a secretaria 
municipal de Defesa Civil.

O veículo, que pertencia à 
secretaria municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente, se 
encontrava no almoxarifado 
da prefeitura completamente 
sem condições de uso.

Toda a reforma só foi pos-
sível devido ao empenho dos 
bombeiros municipais em 
parceria com empresários bar-
retenses na restauração. Os 
investimentos privados foram 
oferecidos pelas empresas Ino-
va Bombas, Barrefogo, Palácio 

APAE recebe nova 
doação em sorteio de 

promoção de supermercado

A APAE de Barretos recebeu 
nova doação de R$ 5 mil em 
compras no Supermercado Sa-
vegnago. O benefício faz parte 
da campanha de 45 anos do Sa-
vegnago onde os clientes sortea-
dos escolhem uma instituição fi-
lantrópica para receber a doação.

A cliente Elisabeth Marchi 
foi sorteada e indicou a APAE de 
Barretos. Anteriormente, o clien-
te Leonardo Francisco de Jesus 
Beltran também foi sorteado e 
indicou a instituição barretense.

DOAÇÕES
Quem quiser colaborar 

com a APAE de Barretos pode 
ser doador mensalista ou cola-
borar com alimentos, roupas e 
materiais de limpeza.

“As necessidades são di-
versas e a entidade está de 
portas abertas para receber a 
comunidade barretense que 
sempre é solidária e sensível 
às causas da APAE”, disse a 
presidente, Jovita de Fátima 
Machado. Outras informa-
ções pelo 3321-7810.

A entidade também tem como 
slogan “Colabore- APAExone-se 
e vire um Apaeano”.

Edenilson Aparecido (gerente júnior), Jorge Juliano de Jesus 
(gerente), Jovita de Fátima Machado (presidente da APAE), Eli-

sabete Marchi (ganhadora), Marlene Rosa Brandão (colaborado-
ra da APAE), Cinara Teixeira (Savegnago), Fabiana Savanhague 

(coord. Pedagógica APAE) e Leandro Moreira (nutricionista)

dos Parafusos,Vagner Funi-
laria e Pintura, Total Gráfica, 
São José Tintas, Auto Elétrica 
Garagens Car, Hélio Torneiro, 
Casacor e Duílio Zacaro. To-
dos receberam certificados de 
agradecimento pela cooperação 
com o poder público municipal.

“Este caminhão pipa en-
tregue hoje conta com todos 
os implementos necessários 
para combater incêndios em 
matas, terrenos baldios e em 

residências, sendo de grande 
importância para toda a co-
munidade barretense, além, 
é claro, de poder transportar 
água potável”, observou o 
secretário municipal de Meio 
Ambiente, Elson Santos.

Durante o ato de entrega, o 
proprietário da Inova Bombas 
Barretos, batizou os bombeiros 
municipais com água do cami-
nhão pipa reformado, reforçando o 
ato tradicional entre os bombeiros.

Projeto que tramita na Assembléia Legislativa 
classifica Barretos como Estância Turística

Está em tramitação na As-
sembleia Legislativa do Estado 
de SãoPaulo o projeto de Lei 
582/2021, que classifica o muni-
cípio de Barretos como Estância 
Turística do Estado. A tramita-
ção é em caráter de urgência e 
está em análise junto às comis-
sões temáticas da Alesp.

As alterações do MIT (Mu-
nicípio de Interesse Turístico), 
como atualmente Barretos é 
classificada, para Estância Tu-
rística, vão proporcionar mais 
condições de investimento no 
município, fortalecendo o se-

tor e gerando emprego e renda, 
de acordo com justificativa do 
governo estadual.

Para se ter uma ideia, o 
Estado possui atualmente 70 
estâncias turísticas. Em 2020, 
foram destinados a estes mu-
nicípios, R$ 223,3 milhões 
para investimentos.

Para ter direito a estas verbas 
estaduais, no caso das estâncias, 
é necessário que o município 
seja um destino já consolida-
do com um turismo efetivo de 
fluxo permanente de visitantes, 
e possua atrativos turísticos de 

uso público e caráter permanen-
te, sejam eles naturais, culturais 
ou artificiais, como já identifica-
do em Barretos.

PEÃO DE BOIADEIRO
O governo do Estado san-

cionou o projeto aprovado 
pela Alesp, de autoria do de-
putado Sebastião Santos (Re-
publicanos), criando o roteiro 
turístico do Peão de Boiadeiro 
integrado pelos municípios de 
Barretos, Bebedouro, Colina, 
Monte Azul Paulista e Vira-
douro. A medida passa a valer 
imediatamente.

A diretoria do Barretos EC 
realiza neste sábado (18), das 
11h30 às 14 horas, um almoço, 
tendo no cardápio, galinhada, 
ao preço de R$ 20,00, que será 
servida apenas pelo marmitex. 
O almoço será preparado pelo 
cozinheiro Zebinho Aníbal. Os in-
teressados ainda podem adquirir 
os últimos ingressos com os dire-
tores do BEC. A renda será para 
manutenção do estádio e do clu-
be, segundo os diretores.

Galinhada do BEC 
será neste sábado
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

A VILA DO MUNDO
Um pedaço de terra esque-

cido pelos próprios barreten-
ses ganhou notoriedade nesta 
semana. O Distrito de Alberto 
Moreira concorre com São Bar-
tolomeu, uma vila de Ouro Pre-
to (MG) e Vila do Enxaimel, em 
Pomerode (SC), ao posto de 
melhor vila turística do mundo.

TERRA DA GOIABADA
São Bartolomeu tem mel, 

queijo, cachaça, casarões cente-
nários e a tradição dos doces de 
frutas como a goiabada cascão. 
Fica às margens do Rio das Velhas 
e é cercado pelo Parque Estadual 
do Uaimii com trilhas e cachoei-
ras. Sedia a Festa do Divino Espíri-
to Santo em 24 de agosto.

TRADIÇÃO GERMÂNICA
A Vila do Enxaimel preser-

va a cultura e tradições ger-
mânicas no país. Enxaimel é 
uma antiga técnica construtiva 
caracterizada por tijolos e vi-
gas aparentes de madeira. É a 
maior concentração de casas 
fora da Alemanha e tombadas 
pelo IPHAN.

NO FIM DO MUNDO
Já Alberto Moreira tem..... 

(?) De acordo com o Censo do 
IBGE, possui 166 habitantes e 
uma igreja com missa de vez 
em quando.

DE OLHO EM 2022
Reunião na casa do prefeito 

Renato Azeda (Cidadania), em 
Guaraci, reuniu 12  prefeitos da 
região que contou com a pre-
sença, inclusive, de Paula Le-
mos (DEM). Na pauta, a decla-
ração de apoio para Geninho 
Zuliani (DEM) para deputado 
federal e Rodrigo Garcia (PSDB) 
a governador. 

QUEM QUER FAZ A HORA
O prefeito de Paraibuna 

(SP), Victor de Cássio Miranda 
(PSDB), peregrinou durante 6 
meses na Assembleia Legislati-
va e conversou com 94 depu-
tados para elevar o município à 
categoria de estância turística. 

PAINEL 
Barretos levou quase 20 anos 
para conseguir.

FORA BIROLIRO
O Sindicato dos Previden-

ciários faz campanha contra a 
‘reforma’ administrativa e pelo 
“Fora Bolsonaro”. Instalou di-
versos outdoors em cidades do 
interior de São Paulo. Em Barre-
tos tem um na rua 18, esquina 
da avenida 27.

CNH E CARROS
64% da população de Bar-

retos possui CNH, segundo o 
DETRAN. Na capital paulista, 
menos da metade possui o do-
cumento. A falta de um trans-
porte público de qualidade e 
integrado aumenta o número 
de carros nas ruas.

PARTIDOS NA 
SOBREVIVÊNCIA

O PSB já falou em fusão 
com o PC do B e agora fala em 
se fundir com o PDT de Ciro 
Gomes. Já o Podemos, se Rena-
ta Abreu vier a se candidatar a 
senadora, tentará sobreviver.

TUCANOS SEM RUMO
A turma do PSDB está preocu-

pada com a candidatura presiden-
cial de João Doria, já que o MBL 
não conseguiu levar ninguém 
para as ruas contra Jair Bolsonaro.

HORA DO FLERTE
Enquanto Lula flerta com 

Luiza Trajano para vice, Abrah-
am Weintraub será candidato 
ao Governo de São Paulo, com 
ou sem Jair Bolsonaro.

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.

Dom Milton Kenan Júnior
Bispo Diocesano de Barretos

Os perigos de não ler
Basílio Jafet, presidente do Secovi-SP -  A Casa do Mercado Imobiliário, por meio deste artigo, 
nos leva a refletir, desde já, sobre a importância de colhermos, por meio da leitura constante, o 

máximo de conhecimento sobre nosso dia-a-dia, incluindo o futuro da população e do Brasil. Segue.
Não ler enseja perigos. 

Torna-nos reféns de palavras 
ao invés de contextos.

Atualmente, vê-se muito, lê-
-se pouco. Vemos escritos, sem 
nos darmos conta de que temos 
todas as condições para nos de-
dicarmos de fato à leitura.

Podemos fazê-la nos des-
locamentos de trem, ônibus, 
metrô, em livros ou celular, o 
que era impossível quando ca-
valos e charretes eram o meio 
de transporte.

Temos hoje uma vida muito 
mais intensa e líquida. Chega-
mos rapidamente aos destinos. 
Somos impacientes, habitua-
dos que estamos cada vez mais 
com a instantaneidade.

A ditadura da internet con-
sumiu o tempo necessário à 
interpretação dos textos que 
nos chegam, mesmo aqueles 
criptografados em emojis. 
Tempo para a intelecção.

Restou a rápida aceitação 
de tudo que nos chega de for-
ma pronta. Temos pressa. O 
comercial de TV de um mi-
nuto deve transmitir tudo em 
cinco segundos para ter au-
diência num celular.

Aqueles que sentem e so-
frem com as lacunas de con-
teúdo, e que não aceitam tudo 
como verdade, costumam se-
lecionar e arquivar textos para 
ler quando... sobrar tempo.

Nessa prática, deparamos-
-nos com coisas mais que 
curiosas. Em verdade, neces-

sárias. Caso este de entrevista 
concedida por um dos mais 
provocativos filósofos da atua-
lidade, o alemão Peter Sloter-
dijk, ao jornal El País:“Perde-
mos a capacidade de pensar?”, 
indaga o jornalista.

Responde o filósofo: “Não 
a capacidade como tal. Mas não 
ocorrem as circunstâncias vitais 
que nos permitem afastar e ga-
nhar distância... O dispositivo 
mais elementar era sempre dar 
um passo atrás. Essa ação permi-
te que você se transforme em ob-
servador. Sem uma certa distân-
cia, sem uma certa desconexão, 
a atitude teórica é impossível. A 
vida atual não convida a pensar.”

Não pensar diminui a ca-
pacidade das análises amplas 
que caracterizam pessoas es-
truturadas. Assim, temos se-
res sociais menos preparados, 
que adotam pressupostos, al-
vos fáceis de fake news, ma-
nipuláveis, domáveis, subju-
gáveis. E que terminam por 
criar convicções que, confor-
me Friedrich Nietzsche, “são 
inimigas mais perigosas da 
verdade do que as mentiras”.

Preocupante a situação de 
uma sociedade que não lê. 
Quantos de nós efetivamente 
lemos o que vem acontecendo 
na chamada CPI da covid para 
entender o que ali está escrito 
e tirar conclusões próprias?

Debatemos uma reforma 
tributária – que mais se asse-
melha a um pacote, mas será 

que o que vem sendo dito está 
redigido? Bem sabemos que o 
perigo mora nos detalhes. O 
diabo também. Sem correto 
entendimento não temos como 
dialogar nossos parlamentares.

E quando assinamos um 
contrato, será que compreende-
mos realmente os compromis-
sos pactuados? Precisam ser li-
dos e perfeitamente entendidos 
para que de fato expressem a 
vontade entre as partes.

E quando simplesmente 
aceitamos as políticas ou re-
gras para seguir em determi-
nados sites? Alguém já leu o 
que ali está escrito?

O mesmo ocorre na pro-
dução de projetos de lei e sua 
aprovação. Uma vírgula muda 
tudo. Todavia, quantos se dedi-
caram a interpretar seu real sig-
nificado? E, não bastasse, vêm 
os ‘jabutis’, temas que pegam 
carona em matérias exógenas 
aos objetivos de determinados 
projetos. A proposta de privati-
zação da Eletrobras que o diga.

Triste constatar que muitos 
de nós que se contentam com o 
supérfluo. Ler, entender, checar, 
confirmar e concluir é trabalho-
so. Formar pensamento próprio 
exige o constante exercício da 
musculatura mental. Mesmo os 
mais eruditos sabem disso.

Outro filósofo alemão, 
Arthur Schopenhauer, senten-
ciou que “Só quando a verda-
de for adquirida por seu pró-
prio pensamento, através dos 

esforços de seu intelecto, ela 
se torna membro de seu pró-
prio corpo, e só essa verdade 
realmente nos pertence.”

E reforçando a tese, a con-
terrânea e também filósofa, 
Hannah Arendt, adiciona: 
“Uma vida sem pensamento 
é totalmente possível, mas ela 
fracassa em fazer desabrochar 
sua própria essência – ela não 
é apenas sem sentido; ela não 
é totalmente viva. Pessoas que 
não pensam são como sonâm-
bulos.” E arremata: “Em nome 
de interesses pessoais, muitos 
abdicam do pensamento críti-
co, engolem abusos e sorriem 
para quem despreza. Abdicar 
de pensar também é crime.”

Preparamo-nos para 2022, 
ano eleitoral, sem saber o que 
poderá acontecer até lá. Se te-
remos uma enxurrada de medi-
das populistas. Se haverá uma 
terceira via, ou coluna do meio. 
Se a retomada econômica, ora 
verificada, irá se sustentar. Se 
a inflação continuará subindo, 
assim como a taxa básica de 
juros, o dólar, os preços dos 
materiais de construção e, con-
sequentemente, da habitação.

São questões por demais in-
quietantes para que as pessoas 
abdiquem de ler e compreender 
antes de opinar. Antes de optar.

Se não cuidarmos de fazer 
isso agora (e para sempre), se-
remos todos, vítimas de nossa 
própria ignorância, consequên-
cia de nossa própria apatia.

Diocese de Barretos sobre a Semana da Família
Prezados(as) irmãos e irmãs.
A cada ano, na primeira se-

mana de outubro (1º a 7/10), a 
Igreja do Brasil comemora a Se-
mana da Vida, que a conclui com 
a celebração do Dia do Nascitu-
ro, no dia 8 de Outubro.

Neste ano, o tema da Sema-
na da Vida é “Família, santuário 
da vida”, inspirado na Encíclica 
“Evangelium Vitae” (O Evange-
lho da Vida) de São João Paulo II, 
publicada em 1995.

São João Paulo II proclama 
com alto e bom tom que a família 
“é verdadeiramente o santuário da 
vida (...), o lugar onde a vida, dom 
de Deus, pode ser conveniente-
mente acolhida e protegida contra 
os múltiplos ataques a que está 
exposta, e pode desenvolver-se se-
gundo as exigências de um cresci-
mento humano autêntico. Por isso, 
o papel da família é determinante 
e insubstituível na construção da 
cultura da vida” (EV 92).

Na Exortação Apostólica 
“Amoris Laetitia” (A Alegria do 
Amor), o Papa Francisco dedica 
um capítulo para falar do amor 
que se torna fecundo (capítulo 
5º), partindo do fato de que a fa-
mília não é apenas o local onde 
se gera os filhos, mas o lugar em 
que se acolhe a vida que chega 
como um presente de Deus.

Toda vida é sempre uma de-
monstração do amor de Deus, a re-

velação da gratuidade do amor que 
sempre surpreende! Daí a necessi-
dade de que todo filho seja amado 
antes mesmo que nasça; pois des-
de a fecundação, diz o Papa, cada 
vida é amada por Deus, é querida 
por Ele, sem necessidade de que 
mereça este amor.

Na realidade, lamentavel-
mente, ocorre que muitas vidas 
são rejeitadas, abandonadas e eli-
minadas antes de mesmo de vir à 
luz. É a triste realidade do aborto, 
que hoje em muitas nações tem 
sido regularizado, com o pretex-
to de ser direito da mulher sobre 
o próprio corpo, ou com a des-
culpa de evitar o número de mu-
lheres mortas devido à realização 
de abortos clandestinos.

Não só no que se refere ao 
aborto, mas também ao fato de 
que muitos nascimentos são 
indesejados, Francisco diz que 
“quando se trata de crianças 
que vêm ao mundo, nenhum 
sacrifício dos adultos será jul-
gado demasiado oneroso ou 
grande, contanto que se evite 
que uma criança chegue a pen-
sar que é um erro, que não vale 
nada e que está abandonada aos 
infortúnios da vida e à prepo-
tência dos homens” (AL 166).

Daí a beleza da gravidez que, 
embora seja um período difícil, 
é um tempo maravilhoso não 
só na vida da mãe, mas de toda 

família. Na verdade, cada gravi-
dez é momento em que ocorre o 
milagre de uma nova vida. Cada 
criança é sempre a garantia de 
esperança para o mundo.

Quando pensamos nos 
grandes personagens da his-
tória, nós nos damos conta de 
que caso a gravidez em que 
eles foram gestados fosse inter-
rompida, o mundo certamente 
estaria mais pobre, haveria des-
perdiçado gênios que souberam 
revolucionar a história e elevar 
a dignidade do ser humano.

O que teria sido se Maria, a 
Mãe de Deus, por medo dos ris-
cos da sua gravidez decidisse in-
terrompê-la? Evidentemente que 
tratando-se da Imaculada Mãe 
do Senhor esta hipótese é ple-
namente descartada; mas, numa 
visão humana, alguém poderia 
imaginar que talvez este fosse o 
melhor caminho, diante das rea-
ções que poderia suscitar, como 
no caso de José, e da sua pequena 
aldeia de Nazaré.

O Papa Francisco diz que 
“cada criança, que se forma dentro 
de sua mãe, é um projeto eterno 
de Deus Pai e do seu amor eterno: 
“Antes de te haver formado no 
ventre materno, Eu já te conhecia; 
antes que saísses do seio de tua 
mãe, Eu te consagrei”. (Jr 1,5).

Cada criança está no coração 
de Deus desde sempre e, no mo-

mento em que é concebida, reali-
za-se o sonho eterno do Criador.

Pensemos quanto vale o em-
brião, desde que é concebido! É 
preciso contemplá-lo com este 
olhar amoroso do Pai, que vê para 
além de toda a aparência” (AL 
168). O exemplo de Santa Gianna 
Beretta Molla, canonizada por São 
João Paulo II em 16 de maio de 
2004, que deu a vida por sua filha, 
preferindo morrer a praticar um 
aborto, nos ajude a compreender 
que toda vida é um dom de Deus; 
e que nada justifica sacrificar uma 
vida gestada no seio materno.

Celebremos com entu-
siasmo a Semana da Vida em 
nossas comunidades, reconhe-
cendo e proclamando que toda 
família é um santuário da vida!
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“Tudo é um processo, e existem processos que precisamos passar para poder chegar onde desejamos. Em cada um deles vamos aprender e 
nos desenvolver. Por mais que alguns sejam desconfortáveis, vão nos fazer crescer. O que isso exige de nós? Paciência.” (Jhennifer Bimbato)

Muita paz, saúde, amor e realizações para Júlia Lima de Oliveira, 
que completou 7.4 na última quarta-feira (15). A comemoração 
teve direito a bolo com morangos e tudo que a aniversariante 

merece. Os cumprimentos e carinhos ficaram por conta dos 
filhos, Maurício, Pedro, Zildete, Agenor Jr, dos netos Micheli, Mi-
chel, Carol e Cauan, além de familiares e amigos. Parabéns Júlia!

O estudante de Direito, Vinícius Carleto, comemorou 
mais um ano de vida quarta-feira (15). As felicitações ficaram 

por conta dos amigos e familiares, e o carinho dos pais 
Rodolfo e Vanessa, e da irmã Ana Laura. Felicidades Vini!

Stela Oliveira brindou idade nova na última terça-feira (14). 
Aos 4.1 ela esbanja jovialidade e contagia todos com seu 

alto astral. A virginiana comemorou a data ao lado do 
filho Pedro, e recebeu todo o carinho do pai Paulo, da 
mãe Neusa, dos irmãos André e Beto, além de muitos 

cumprimentos de amigos e familiares. Felicidades Stela!

Caio Sampaio e Ângela Peixoto estão turistando pelo mundo 
e carimbando o passaporte em vários destinos escolhidos a 
dedo. Desta vez o click foi em Berna, Capital da Suíça, mas o 

passeio ainda deve se estender pela Islândia. Eita mundo bom!

Cris Soares, maquiadora e lash designer, festejou mais um 
ano de vida dia (15). Ela recebeu milhares de cumprimentos 

virtuais através de suas redes sociais, de amigos e 
familiares, mas os beijos e paparicos ficaram por conta 

do namorido Enrique Rodriguez. Bem lindinha!

É com muito amor e gratidão, que os filhos e netos 
desejam muitos anos de vida, saúde e felicidades 

para a senhora Joana Barbosa Ferreira, pelo seu aniversário, 
comemorado na terça-feira dia (14). Parabéns!

E quem celebrou mais um ano de vida terça-feira (14), 
foi o empresário Izary Tavora Neto, que na data especial 

recebeu o carinho da esposa Aline, e das filhas Valentina e 
Olivia, e as felicitações de amigos e familiares. Parabéns!

Pessoas muito queridas, pastores e fundadores da igreja 
Apostólica Ministerio Resgate, Mauri e Marcia Trevisan come-
moraram na quinta feira (16) suas Bodas de Ouro. Parabéns!
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POLÍTICA

O DISCURSO ELEITOREIRO DO VEREADOR
Teve colega que classificou eleitoreiro o tom do discurso 

do vereador Raphael Oliveira (PRTB) na sessão ordinária de 
segunda-feira (13). Ele afirmou que a prefeita não manda em 
Barretos, mas sim sua mãe. Também chamou a chefe do execu-
tivo de mentirosa e que não fez nada em seis meses de governo.

CONVERSA FIADA NA CÂMARA MUNICIPAL
O vereador Carlão do Basquete lamentou que ouviu muitas con-

versas fiadas na última sessão ordinária do legislativo barretense.

SUSPEITA DE VELHA POLÍTICA
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) revelou que soube 

que a atual administração retirou placas de inaugurações da ad-
ministração passada. “Estamos fiscalizando isso”, disse, ao de-
nominar o possível ato de velha política.

LISTA DOS SERVIDORES SINDICALIZADOS
Lista dos funcionários da prefeitura, do SAAEB, filiados ao Sin-

dicato dos Servidores Públicos Municipais, foi solicitada pelo ve-
reador Eduardo do Mercado (REP). As eleições na entidade estão 
previstas para outubro. Chapa de oposição deve disputar o pleito.

VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS
Informações sobre vacinação de cães e gatos no município 

foram requeridas pelo vereador Gabriel Uchida (DEM).

LIMPEZA NO CÓRREGO DA CIDADE
A limpeza de toda a extensão do leito e margens do córrego 

do Aleixo foi solicitada pelo vereador Ricardo Bodinho (PP).

TUBULAÇÃO NOVA DE ÁGUA E ESGOTO
Estudo para viabilizar a troca de toda a tubulação de água 

e esgoto do bairro Pedro Cavalini foi sugerido pelo vereador 
Chafei Neto (MDB).

ONDE FICA A OBRA PÚBLICA?
O endereço de todas as obras públicas municipais, estaduais 

e federais, em execução na cidade, foi pedido pelo vereador 
Nestor Leonel (DEM).

FUMACÊ NO BAIRRO VIDA NOVA
Além do retorno dos tradicionais Jogos da Primavera, reunin-

do a estudantada, o vereador Raphael Silvério (PSDB) requereu a 
nebulização contra os mosquitos da dengue no bairro Vida Nova.

EM TEMPOS DE QUEIMADAS...
... como você faz para apagar o seu foguinho?

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

Câmara devolve mais R$ 1,2 milhão para a prefeitura
Valor é referente à redução de custos do Legislativo nos últimos meses; ao todo, Câmara já devolveu R$ 2,9 milhões dos duodécimos para a prefeitura em 2021

A Câmara de Barretos re-
passou mais  R$ 1,2 milhão à 
prefeitura na última segunda-
-feira(13). O valor, que é re-
ferente às economias que o 
Legislativo fez com os duodé-
cimos dos últimos meses, po-
derá ser utilizado pelo Executi-
vo em diversas áreas da cidade.

Em cumprimento à Consti-
tuição Federal, os valores que a 
Câmara recebe da prefeitura por 
meio dos “duodécimos” (repas-

ses mensais até o dia 20) e que 
não forem utilizados no decor-
rer do exercício, precisam ser 
devolvidos aos cofres do muni-
cípio até o último dia útil do ano.

Desde o início de 2021, 
a Mesa Diretora da Câmara 
- com apoio de todos os ve-
readores – já devolveu R$ 2,9 
milhões à prefeitura. 

MARÇO
Em março, R$ 700 mil 

devolvidos foram utilizados 

pela prefeitura para abertura e 
manutenção de 10 leitos hos-
pitalares na UPA, sendo 5 lei-
tos para suporte ventilatório e 
5 para leitos de enfermaria.

MAIO
Em maio, R$ 300 mil de-

volvidos foram utilizados pela 
prefeitura para abrir 10 leitos 
de UTI-Covid na Santa Casa 
para moradores de Barretos.

JUNHO e JULHO
Entre junho e julho, no mo-

mento mais crítico da pandemia, 
a Câmara devolveu mais R$ 700 
mil, que ajudaram a manter os 
leitos de UTI abertos.

SETEMBRO
Nesta segunda-feira, 13, 

a Mesa Diretora da Câmara - 
com apoio de todos os verea-
dores - anunciou a devolução 
de mais R$ 1,2 milhão dos 
duodécimos, que poderá ser 
utilizado pela prefeitura em 
diversas áreas da cidade.

A regularização fundiária 
dos 113 imóveis do Conjunto 
Habitacional Helly Pimenta e 
96 imóveis do Conjunto Habi-
tacional José Eugênio Abrão 
Miziara – Jone Miziara, mais 

No período mais grave da 
pandemia da COVID-19, o 
Executivo Municipal locou 
tendas e as disponibilizou na 
Unidade de Pronto Atendi-
mento – UPA 24h, bem como 
nas Unidades Básicas de Saú-
de e no Ginásio de Esportes 
João Batista Da Rocha – Ro-
chão, para recepcionar com 
mais segurança e conforto os 
pacientes que procuravam os 
locais com suspeita de terem 
contraído o vírus sars-cov-2.

Apesar de tal medida ter 
surtido efeito à época, com os 
índices mais baixos de conta-
minação e com a menor procu-
ra por atendimento por suspei-
ta de COVID-19, atualmente 
as tendas não estão sendo mais 
ocupadas pelos munícipes, 
permanecendo ociosas e ge-
rando gastos para o erário.

Motivo este que o verea-
dor Ricardo Rocha “Bodinho” 
(PP) enviou requerimento à 
prefeitura solicitando cópia 
do contrato de todas as tendas 
que foram locadas para serem 
disponibilizadas nestes locais 
mencionados, como também 
questionou quantas tendas fo-
ram locadas, quais unidades 
de saúde foram contempladas 
e a quantidade de tenda que 
cada uma recebeu.

Bodinho argumentou, ain-
da, por quais motivos as ten-
das ainda continuam nesses 

O vereador Nestor Leonel so-
licitou, através de requerimento, 
uma relação das obras ou servi-
ços de engenharia em andamento 
ou paralisadas em Barretos, que 
são de responsabilidade do poder 
público municipal.

O vereador quer saber quais 
as fontes dos recursos para tais 
obras, as origens e agentes fi-
nanceiros responsáveis pela libe-
ração, além da relação de quais 
obras ou serviços de engenharia 
nos prédios públicos municipais 
foram finalizados no em 2021 e 
se existe previsão para encerra-
mento de tais obras ou serviços 
de engenharia de algum prédio 
público municipal para em 2021.

“Meu objetivo é obter in-
formações das obras e ser-
viços de engenharia em an-
damento ou paralisadas no 
âmbito municipal. Dessa for-
ma, para fortalecer os nossos 

Barretos conquista mais um 
curso de qualificação profissio-
nal do Via Rápida Emprego, que 
será realizado pela prefeitura, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, em 
parceria com o Senac Barretos.

Com início previsto para 
o dia 27 de setembro, o curso 
de Orientador de Turismo Lo-
cal, disponibilizará 30 vagas, 
no formato remoto de Ensino 
à Distância (EAD).

Podem se inscrever candi-
datos e candidatas que tenham 
idade mínima de 16 anos, al-
fabetizados e domiciliados no 
Estado de São Paulo. Caso o 
número de inscritos seja supe-
rior ao número de vagas, serão 
priorizadas as pessoas desem-
pregadas, com baixa renda e 
com deficiência. As vagas já 
estão disponíveis para inscri-
ções, que podem ser realiza-
das pelo site www.cursosvia-
rapida.sp.gov.br.

BOLSA-AUXÍLIO
Os estudantes matriculados 

no  curso de qualificação do 

programa Via Rápida recebe-
rão uma bolsa única de R$ 210 
para ajuda em suas despesas 
durante a realização do curso. 
O auxílio será disponibilizado 
aos alunos que cumpram os re-
quisitos e estejam frequentes 
após 10 dias de aula. O paga-
mento será feito por meio de 
código bancário, que o estu-
dante usará para sacar em cai-
xas eletrônicos do Banco do 
Brasil e da Rede 24 horas.

Para receber a bolsa-auxílio, 
além de ser desempregado e es-
tar frequente no curso, o estu-
dante não pode estar recebendo 
seguro-desemprego ou outros 
auxílios da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico.

VIA RÁPIDA
O Via Rápida oferece cur-

sos gratuitos de qualifica-
ção profissional para jovens e 
adultos em busca de melhores 
oportunidades de emprego e 
de geração de renda. A duração 
é de até 100 horas e são ofere-
cidos de acordo com o merca-
do de trabalho de cada região.

Barretos foi contemplada 
com 100 bolsas. Para ter acesso 
ao programa autônomos infor-
mais devem participar de curso 
de empreendedorismo que será 
ministrado pelo Sebrae.

Autônomos informais for-
mam o público alvo do pro-
grama “Bolsa Empreendedor” 
lançado pelo governo do estado 
no último dia 10 e Barretos foi 
contemplada com 100 bolsas.

O Estado investirá R$ 100 
milhões neste projeto, prio-
rizando mulheres, jovens, 
pretos e pardos, indígenas e 
pessoas com deficiência, que 
também vão receber qualifi-
cação e migrar para o merca-
do formal.

“Mais uma vez o gover-
no do Estado olha com ca-
rinho e atenção para a nossa 
cidade, oferecendo 100 bol-
sas para que nossos pequenos 
empreendedores possam so-
nhar alto e expandir seus ne-
gócios com profissionalismo 
e conhecimento”, afirmou a 
prefeita Paula Lemos.

O valor de cada bolsa é de 
R$ 1 mil, pagos em duas par-
celas de R$ 500. Para ter aces-
so ao programa, os autônomos 
devem participar de um curso 

gratuito de empreendedoris-
mo do programa Empreenda 
Rápido, com frequência míni-
ma de 80%.

Todos também devem obter 
formalização como MEI (Mi-
croempreendedor Individual) 
ou outra natureza jurídica. Pes-
soas formalizadas em 2021 se-
rão aceitas no programa.
EMPREENDA RÁPIDO

Os cursos do Empreenda 
Rápido são oferecidos pelo 
Estado, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico em parceria com o 
Sebrae.  As capacitações ocor-
rem em formato presencial e 
em Barretos serão ministradas 
no Sebrae, localizado na rua 
14, nº 735, no centro, ao lado 
dos Correios.

Os alunos são apresenta-
dos a temas como empreen-
dedorismo, ideia de negócios, 
marketing, finanças e forma-
lização, entre outros.  Serão 4 
turmas de 25 pessoas em cada: 
Manhã – 27/09 a 01/10; Tarde 
– 27/09 a 01/10; Manhã – 04 a 
08/10; Tarde – 04 a 08/10.

As inscrições devem ser 
feitas pelo link www.bolsa-
dopovo.sp.gov.br/portal/Bol-
saEmpreendedor

Vereador Nestor Leonel 
solicita lista de obras 

paralisadas no município

argumentos nos momentos de 
abordagens e perguntas dos 
munícipes sobre o tema obras 
paradas, fato que vêm ocor-
rendo frequentemente”, justi-
ficou Nestor Leonel.

“Chama a atenção que deter-
minadas obras e contratos estão 
há anos sem nenhuma atualiza-
ção da prestação de contas nas 
plataformas governamentais de 
controle, gerando o completo 
abandono do canteiro de obras 
pela empresa contratada”, con-
cluiu o vereador.

Paulo Correa cobra 
entrega das escrituras 
do Mutirão da Gomes 

e Ibirapuera

Vereador Bodinho questiona 
despesas do município com 
locação de tendas para as 

unidades de saúde

locais, tendo em vista que não 
estão mais sendo utilizadas 
pelos munícipes que procu-
ram estas unidades de saúde.

“Me chamou a atenção 
para o fato de o Executivo Mu-
nicipal estar arcando com uma 
despesa de tendas provisórias, 
tendo em vista que os boletins 
diários mostram que temos 
mínimos casos de Covid-19 na 
cidade”, ressaltou o vereador.

“Não justifica hoje esse 
investimento e esses gastos 
desnecessários, considerando 
que podemos usar e investir 
esse dinheiro com melhorias 
na saúde”, continuou.

Bodinho concluiu confir-
mando que, “há mais gastos 
com o erário público com as 
luzes colocadas na tenda, que 
ficam ligadas durante a noite, 
mesmo sem ter ocupantes, na 
UBS Dr. Sérgio Pimenta”.

Barretos é contemplada com 
mais 30 bolsas para curso de 

qualificação profissional

conhecidos como Mutirão da 
Gomes e Mutirão do Ibira-
puera, foram temas de reque-
rimentos do vereador e presi-
dente da Câmara de Barretos, 
Paulo Correa (PL).

“Quero saber quando a ad-
ministração municipal irá rea-
lizar a entrega das escrituras 
aos moradores e em caso de 
não haver uma data para en-
trega, questiono quais moti-
vos estão impedindo”, apon-
tou Paulo Correa.

“Há 30 anos, eu como se-
cretário da Promoção Social, 
entregava as casas para os 
209 moradores e foram der-
rubados vários barracos onde 
essas famílias moravam. A 
escritura na mão é a concre-
tização de um sonho”, disse 
Paulo Correa.

Governo do Estado oferece 
bolsas de R$ 1 mil para 

autônomos em vulnerabilidade
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O Ministério do Turismo 
concluiu a seleção interna das 
candidaturas brasileiras que re-
presentarão o país, no concur-
so “Melhores Vilas Turísticas” 
do mundo em áreas rurais.

Organizado pela Organi-
zação Mundial do Turismo 
(OMT), cada país, por meio 
de suas autoridades máximas 
de turismo, pôde indicar até 
três destinos. Os representan-
tes brasileiros são: o distrito 
de São Bartolomeu, em Ouro 
Preto (MG), o distrito de Al-
berto Moreira, em Barretos 
(SP), e a Vila do Enxaimel, lo-
calizada em Pomerode (SC).

O resultado do concurso 
deve ser anunciado durante a 
Assembleia Geral da OMT, 
que ocorrerá em Marraquexe, 
no Marrocos, ainda neste ano.

“Acreditamos que esta ini-
ciativa deve contribuir para 
impulsionar o turismo rural, 
evidenciando as belezas e ex-
periências únicas que pode-
mos oferecer no Brasil, além 

A comunidade de Alberto 
Moreira viveu um domingo de 
festa junto com vários ciclistas 
de Barretos. A prefeita Paula 
Lemos entregou a revitalização 
da Praça João Orloviks, realiza-
da através de uma parceria com 
o grupo Bonde do Tigrão, que 
promoveu a pintura da capela 
e também uma imagem de São 
Sebastião que com a base ficará 
com 6 metros de altura. Ela será 
instalada na praça junto com 
um bebedouro de água gelada.

O evento teve missa campal 
e também prestação de serviços 
para o público presente, como 
corte de cabelo, aferição da 
pressão arterial e orientações 
de Saúde, como prevenção a 
DSTs, atualização do Cadastro 
único e também orientações 
dos serviços oferecidos pela 
Secretaria de Assistência So-
cial, além da apresentação do 
Sexteto Sinfônico da Secretaria 
Municipal de Cultura.

Em seu discurso, a prefei-
ta Paula anunciou mais duas 
conquistas para o distrito: 
uma Academia ao Ar Livre, 
cujo recurso foi conseguido 
pelo vereador Lupa, e o reca-
peamento da avenida que pas-
sa em frente à praça.

“Agradeço muito ao Marce-

O superintendente do Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto 
de Barretos (SAAEB), Waldo 
VIllani Júnior, na última sexta-
-feira (10), apresentou à prefeita 
Paula Lemos, quatro outorgas 
para a construção de novos 
poços de captação de água. O 
anúncio foi realizado durante a 
entrega do Sistema de Abasteci-
mento de Água da Unidade San 
Diego – Santa Cecília. 

A declaração de viabilidade 
de implantação de empreendi-
mento foi expedida pela direto-
ria da Bacia do Pardo Grande, 
no dia 02 de setembro, tendo 
em vista o disposto em portaria 
do DAEE, as declarações e as 
informações constantes de re-
querimento apresentado pelo 
SAAE Barretos e do parecer 
técnico contido em processo do 
DAEE, assinada por José Car-
los Momenti Casagrande (dire-
tor da Bacia do Pardo Grande) 
e Lucas Antônio Ribas (diretor 
de Recursos Hídricos).

Já estão abertas as inscrições 
para o Tereos Summer Expe-
rience, programa de estágio de 
verão que oferece a estudantes 
universitários a oportunidade 
de vivenciar os desafios reais 
de uma empresa global no iní-
cio de suas vidas profissionais.

A Tereos é uma das líde-
res mundiais na produção de 
açúcar e uma das maiores em-
presas nacionais em produção 
de etanol e energia a partir da 
biomassa de cana-de-açúcar.

As inscrições devem ser fei-
tas até 10 de outubro. Podem se 
candidatar estudantes das áreas 
de Agronomia, Engenharias 
Agronômica/Agrícola, Enge-
nharia Química, Engenharia 

Ministério do Turismo indica o distrito de Alberto Moreira 
em concurso internacional de “Melhores Vilas Turísticas”

de possibilitar a troca de expe-
riências e o desenvolvimento 
sustentável desse segmento”, 
destaca o ministro do Turis-
mo, Gilson Machado Neto.

O objetivo é identificar al-
deias ou vilarejos, ou seja, po-
voados ou cidades de pequeno 
porte que adotem estratégias 
inovadoras e transformadoras 
para o turismo em áreas rurais, 
alinhadas aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) – um conjunto de metas 
em temas fundamentais para 
o desenvolvimento humano, 
como redução das desigual-
dades, padrões sustentáveis de 
produção e de consumo e cres-
cimento econômico inclusivo.

APRESENTAÇÃO NO 
CONCURSO

Distrito Alberto Moreira, 
em Barretos (SP) - Com ca-
racterísticas de uma cidade do 
interior, o distrito, que fica a 15 
minutos de Barretos, tem no tu-
rismo um pilar fundamental de 
sua economia. Oferece tranqui-

lidade e a gastronomia como 
atrativos únicos. Em sua culi-
nária típica estão, por exemplo, 
a queima do alho, carne de por-
co em lata, costela assada e boi 
no rolete. Os pratos têm ligação 
com a história da cidade.

Outro ponto forte do distrito 
é o artesanato, incluindo doces 
artesanais. O contato com a na-
tureza também é o carro-chefe. 
Lá, é possível, por exemplo, 
realizar passeios a cavalos, pô-
neis e carros de boi, possibili-
tando experiências aos turistas. 
O distrito também alia o turis-
mo religioso e o cicloturismo, 
por meio da Rota das Capelas. 
E, ainda, conta com festas po-
pulares religiosas, realizadas 
anualmente entre os meses de 
maio e setembro.

BENEFÍCIOS
Após a divulgação do re-

sultado do concurso mundial, 
por meio de um selo, a OMT 
identificará as “Melhores Vi-
las Turísticas”, que servirão 
de exemplo de destinos rurais 

na relação com bens culturais 
e naturais, a preservação e a 
promoção de valores rurais 
e comunitários e a defesa da 
inovação e da sustentabilida-
de nos aspectos econômicos, 
sociais e ambientais.

A Organização Mundial de 
Turismo também disponibili-
zará um programa de apoio a 
aldeias e vilas que não tenham 
sido classificadas, neste pri-
meiro momento, para obter o 
selo. E, ainda, criará uma rede 

para a troca de experiências, 
boas práticas, conhecimentos 
e oportunidades de desenvol-
vimento do turismo rural.

(Fonte: Amanda Costa, 
Assessoria de Comunicação 
do Ministério do Turismo)

Após seleção interna, os distritos de São Bartolomeu, em Ouro Preto (MG), e de Alberto Moreira, em Barretos (SP), 
além da Vila do Enxaimel, em Pomerode (SC), seguem na disputa organizada pela Organização Mundial de Turismo

SAAE recebe autorização para a construção de 
4 novos poços de captação de água em Barretos
Declaração de viabilidade se une à outorga de captação do Rio Pardo

Os novos poços serão Rio 
das Pedras, Campo Redondo, 
Pacaembu e Baroni, todos 
com captação do Aquífero 
Guarani, com vazão de 300 
m³, com o uso diário de 6.000 
m³, durante 20 horas por dia. 
O prazo de entrega é de até 24 
meses da aprovação.

“Estamos iniciando o Pla-
no de Segurança Hídrica de 
Barretos, garantindo o abas-
tecimento do município pelos 
próximos 20 anos. Além dessas 
quatro outorgas para os quatro 
novos poços, temos também 

a outorga de captação do Rio 
Pardo, válida por 30 anos. Por-
tanto, nós temos um sistema hí-
brido que permite enfrentar os 
grandes problemas de abasteci-
mento com segurança. Basta, 
agora, na próxima etapa, co-
meçarmos, ano a ano, perfurar 
um novo poço, colocando em 
operação um novo sistema, 
como o governo da prefeita 
Paula Lemos fez com as uni-
dades do San Diego/Santa Ce-
cília e do Unifeb”, explicou 
o superintendent e do SAAE. 
(Foto: André Monteiro)

Tereos tem vagas abertas para 
programa de estágio de verão

Prefeita Paula Lemos entrega 
revitalização da Praça João 

Orloviks em Alberto Moreira

O Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo (Cremesp) pro-
moverá nesta sexta-feira (17), o debate 
“Teleconsulta e Segurança do Paciente”. 
O evento contará com a participação do 
cardiologista e fundador da W3.Care, 
Jamil Ribeiro Cade; do deputado esta-
dual e presidente da Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação e Informação 
da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, Sérgio Victor; e do coordena-
dor médico do Projeto Regula+ Brasil, 
do Hospital Sírio Libanês, Sthepen Sper-
ling. O evento online, que será mediado pelo coordenador interino do Departamento de Comunicação 
do Cremesp, Wagmar Barbosa, discutirá o uso da telemedicina no país e seus efeitos para a população. 
O debate será transmitido ao vivo, às 19 horas, por meio do canal do YouTube do Cremesp.

lo Tigrão, essa pessoa que tem fé 
e está sendo parceiro nosso, as-
sim como foi a família Orloviks 
que doou esta área para que pu-
desse ser construída a capela e a 
praça. Nós precisamos disso, da 
união entre a iniciativa pública e 
a privada para que possamos de 
fato crescer e evoluir. Agradeço 
também a todos os funcionários 
que trabalharam incansavel-
mente nestas últimas duas se-
manas para que a obra pudesse 
ser entregue hoje. São Sebas-
tião é o santo que luta contra as 
pandemias e hoje poder prestar 
essa homenagem, no momento 
em que não temos nossos leitos 

mais lotados e que a nossa pop 
ulação está sendo vacinada, é 
muita alegria”.

Paula falou também sobre 
a indicação de Alberto Morei-
ra como uma das “Melhores 
Vilas Turísticas” do mundo 
em áreas rurais. “O secretário 
de Turismo, Cuiabano Lima, 
e toda sua equipe, não medi-
ram esforços para que Alber-
to Moreira fosse reconhecido 
pelo governo federal como 
um dos três destinos de turis-
mo agro e estamos concorren-
do internacionalmente. É para 
isso que estamos aqui, para 
que Barretos volte a crescer”.

Cremesp debate “Teleconsulta 
e Segurança do Paciente”

de Alimentos, Engenharia Am-
biental, Engenharia Elétrica/
Eletrônica, Engenharia Mecâ-
nica/Mecatrônica, Engenharia 
de Produção e Química, além 
de cursos relacionados.

O programa acontece entre 
janeiro e fevereiro de 2022. Entre 
os pré-requisitos para participar 
estão domínio de ferramentas 
de informática e disponibilidade  
para estagiar seis horas por dia, 
de segunda a sexta-feira.

Também é preciso ter dispo-
nibilidade para se mudar tem-
porariamente para o interior de 
São Paulo durante o período de 
estágio, já que o programa é rea-
lizado nas cidades de Olímpia, 
Guaraci, Guaíra, Pitangueiras e 

Colina, onde estão localizadas as 
unidades industriais da Tereos.

O processo seletivo será 
composto por avaliação de 
currículos, prova online, vídeo 
entrevista e entrevista indivi-
dual. Os selecionados recebe-
rão bolsa-auxílio, estadia em 
hotel durante todo o programa, 
plano de saúde e odontológi-
co, seguro de vida, transporte 
e refeições na empresa, além 
da oportunidade de conhecer 
na prática sua área de atuação 
e contar com a supervisão de 
profissionais da Tereos.

“O Summer Experience é 
uma oportunidade ímpar para 
os estudantes, que podem de-
senvolver habilidades práticas 
enquanto encaram os desafios 
reais de uma companhia glo-
bal. Nosso objetivo com o 
programa é preparar esses jo-
vens para enfrentar os desafios 
atuais do setor sucroenergéti-
co e oferecer uma porta de en-
trada para esse segmento tão 
importante nas dimensões de 
sustentabilidade e desenvol-
vimento econômico do país”, 
afirma Carlos Leston Belmar, 
diretor de RH da Tereos.
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Campanha salarial dos 
bancários terá impacto de 
R$ 15 bilhões na economia

Com reajuste integral da 
inflação (INPC de 10,47% em 
12 meses) acrescido de au-
mento real de 0,5%, os salá-
rios dos bancários terão uma 
correção de 10,97% a partir 
de 1º de setembro.

O acordo foi firmado ain-
da no ano passado, com vali-
dade de dois anos. A conven-
ção coletiva da categoria tem 
alcance nacional.

O REAJUSTE 
DOS BANCÁRIOS 

NA ECONOMIA
Segundo o Dieese, o reajus-

te dos bancários deve represen-
tar injeção de recursos na eco-
nomia de quase R$ 16 bilhões 
nos próximos 12 meses. Isso 
porque, considerados apenas os 
salários, o volume adicional na 
renda da categoria correspon-
derá a R$ 6,44 bilhões.

Com o reajuste dos ban-
cários nas verbas como vale 
refeição e alimentação, o im-
pacto deve superar R 1 bilhão. 

“Isso ajuda mercados, bares e 
restaurantes, enfim, o setor do 
comércio, que precisa desta in-
jeção neste momento”, afirmou 
Juvandia Moreira, presidente 
da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT).

Juvandia valoriza o resulta-
do na campanha salarial do ano 
passado, que assegurou por ante-
cipação o reajuste dos bancários 
com aumento real neste ano.

“O reajuste mostra o acer-
to do acordo de dois anos ne-
gociado pelo Comando Na-
cional dos Bancários com a 
Fenaban em 2020. Para nós, é 
motivo de comemoração, pois 
seremos uma das poucas cate-
gorias a ter reajuste com au-
mento real neste ano. No caso 
dos trabalhadores de bancos 
públicos, talvez sejam os úni-
cos entre as empresas públi-
cas a conquistarem aumento 
acima da inflação”, observou. 
(Fonte: RBA)

O Colégio FEB lançou o con-
curso de bolsas para o 6º ano e 7º 
ano do Ensino Fundamental II 
Anos Finais e 1º ano do Ensino 
Médio. As inscrições seguem até 
o dia 24 de setembro para o 6º ano 
e até o dia 02 de outubro para o 
7º ano e 1º ano do Ensino Médio. 

A prova para o 6º ano será 
aplicada no dia 02 de outubro, 

O governador João Doria 
anunciou na última quarta-feira 
(15), que a imunização com Co-
ronavac, vacina produzida pelo 
Instituto Butantan em parceria 
com a biofarmacêutica Sinovac, 
reduziu em 88% as mortes por 
COVID-19 entre os idosos com 
mais de 70 anos no Brasil.

Os atendimentos do PAT 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) retornaram para 
o Poupatempo. Durante o pe-
ríodo de medidas restritivas 
adotadas em todo o Estado, 
os trabalhos do PAT funcio-
navam de forma emergencial 
para suprir a demanda da po-
pulação, no prédio da antiga 
prefeitura, na rua 30.

A divulgação das vagas de 
empregos que antes eram fi-
xadas em painéis, na entrada 
de acesso do Complexo Ad-
ministrativo da rua 30, hoje 
são facilmente acessadas por 
meio das redes sociais da pre-
feitura, facebook e instagram, 
e também no site www.barre-
tos.sp.gov.br.

O trabalhador barreten-
se conta com vários serviços 
públicos de apoio quando a 
questão é trabalho e emprego, 
assim como habilitação do 
Seguro Desemprego, Carteira 
de trabalho, Previdência So-
cial, entre outros.  

A prefeitura informa que 
o funcionamento do Posto de 

O programa Computador 
do Professor, que oferece sub-
sídio de até R$ 2.000,00 para 
compra de desktops, note-
books ou tablets para profes-
sores do quadro do magistério 
da Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo, teve 
suas inscrições prorrogadas 
até o dia 30 deste mês.

A adesão pode ser feita por 
meio da Secretaria Escolar 
Digital. A iniciativa tem o ob-
jetivo de fomentar a tecnolo-
gia e promover a inclusão di-
gital. É permitida a aquisição 
de apenas um equipamento 
por servidor, independente-
mente do número de cargos 
que ocupe.

A solicitação de reembolso 
deve ser feita na SED, no valor 
máximo de até R$ 2.000,00, 
por meio de formulário eletrô-
nico, até 20 de novembro de 
2021. É obrigatória a apresen-
tação de nota fiscal nominal ao 
servidor, com a descrição do 
equipamento adquirido e o res-
pectivo valor. A nota deve ser 
anexada no momento da soli-
citação de reembolso na SED.

A parcela mensal será cal-
culada pelo valor total do be-
nefício devido, dividido pela 
quantidade de meses entre a 
solicitação de reembolso e 

dezembro de 2022 e credita-
do exclusivamente em conta 
corrente no Banco do Brasil 
do beneficiado, e não constará 
em holerite. É imprescindível 
que o docente informe os da-
dos bancários na SED.

QUEM PODE 
PARTICIPAR

O subsídio é válido para 
professor, titular de cargo, ca-
tegoria F e Categoria O, con-
tratados com aulas ou clas-
ses atribuídas ou que exerça 
função de diretor de escola, 
vice-diretor de escola, profes-
sor coordenador, supervisor 
de ensino ou dirigente regio-
nal; designados em projetos 
e programas educacionais da 
Secretaria da Educação; para 
atuar no Centro de Mídias da 
Educação de São Paulo.

Para receber as parcelas 
do subsídio é necessário não 
cometer falta injustificada 
no mês de referência; lançar 
notas e frequência no diário 
digital no mês seguinte ao fe-
chamento do bimestre letivo, 
de acordo com o calendário 
escolar e cumprir a carga ho-
rária de 12 (doze) horas se-
mestral de cursos de formação 
oferecidos pela EFAPE, até o 
mês subsequente ao encerra-
mento do semestre civil.

Adesão ao Programa 
Computador do 

Professor é prorrogada 
até 30 de setembro

Docentes devem se inscrever pela plataforma SED para obter 
reembolso de até 2 mil reais na compra do novo equipamento

Atendimentos do PAT- Posto de Atendimento 
ao Trabalhador acontecem no Poupatempo

Atendimento ao Trabalhador 
(PAT- Barretos) no Poupa-
tempo,  é uma parceria entre 
o Governo do Estado de São 
Paulo e o município , por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico.

No PAT de Barretos, o tra-
balhador tem acesso a todos os 
serviços na forma presencial, 
bastando comparecer ao Pou-
patempo, localizado anexo ao 
North Shopping Barretos, onde 
por meio de prévio agendamen-
to terá o seu atendimento.

De acordo com José Carlos 
Ramos Junior, Diretor de Em-
prego e Relações do Trabalho, o 
agendamento pode ser feito pre-
sencialmente no Poupatempo 
ou através do www.poupatem-
po.sp.gov.br. Os atendimentos 
acontecem de segunda a sexta-
-feira, das 9 às 17 horas, e aos 
sábados, das 9 às 13 horas.

Outra opção para o traba-
lhador é o atendimento remoto, 
por meio do aplicativo SINE 
FACIL (disponível para apa-
relhos android) ou através do 
site Emprega Brasil,  https://

empregabrasil.mte.gov.br.
“A prefeitura visa sempre 

o fortalecimento do mercado 
de trabalho em Barretos. Es-
tamos incentivando diversas 
empresas e microempresários, 
visando garantir mais empre-

gos e renda à população. O que 
pudermos fazer será feito para 
garantir o crescimento empre-
sarial e do mercado de traba-
lho no município”, afirmou a 
secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Adélia Bueno.

Colégio FEB lança concurso 
de bolsas com descontos de até 50% 

Ao todo serão 180 bolsas de descontos divididas entre o 6º e 7º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio 

das 9 até 12 horas, de forma 
presencial. Já as provas do 7º 
ano e 1º ano do Ensino Médio 
serão realizadas no dia 09 de 
outubro, das 8 até 12 horas, 
também de forma presencial.

Ambas as provas serão de múl-
tipla escolha e contarão com 10 
questões de matemática, 10 ques-
tões de português e cinco questões 

de conhecimentos gerais. 
Durante a prova serão seguidos 

todos os protocolos de segurança 
contra a Covid-19 e os candidatos 
deverão utilizar máscara.  

As bolsas concedidas são de 
50% de desconto para os 30 pri-
meiros colocados e do 31º ao 60º 
colocados o desconto é de 30%. No 
total serão 180 bolsas de descontos 
divididas entre as três turmas. A 
bolsa tem validade até o 9º ano do 
Ensino Fundamental II Anos Finais 
para os alunos que ingressarem no 
6º ano e tem validade até o 3º ano 
do Ensino Médio para os alunos 
que ingressarem no 1º ano, caso 
não haja reprova em algum ano. 

De acordo com a diretora 
do Colégio FEB, Cristina Ma-
ria Barcellos Milan, essa é uma 

grande oportunidade do aluno 
estudar numa instituição com en-
sino de qualidade e estrutura de 
Centro Universitário.

“Outro diferencial é que uti-
lizamos o material do Sistema 
Etapa, que é referência nacional 
de qualidade. Além disso, ofe-
recemos estrutura de ponta com 
diversos laboratórios, inclusive o 
Fab Lab, o único Espaço Maker 
da região de Barretos, com am-
biente para fomento ao empreen-
dedorismo e inovação, por meio 
de infraestrutura e equipamentos 
para prototipagem e desenvolvi-
mento de projetos”, ressaltou. 

As demais regras do con-
curso de bolsas podem ser 
acessadas no site da instituição, 
na aba Edital.

Vacinação com Coronavac reduziu em 88% as 
mortes de pessoas com mais de 70 anos no Brasil

A queda, apontada pelo pró-
prio Ministério da Saúde, indica 
a eficiência do imunizante que 
foi utilizado na vacinação de 
80% das pessoas nesta faixa etá-
ria em todo país.

“A vacinação com Corona-
vac reduziu em 88% as mortes de 
pessoas com mais de 70 anos no 

Brasil. Nossos pais, avós, tios e 
amigos com mais idade, felizmen-
te, em sua maioria, estão salvos. 
Salvos pela vacina”, destacou Do-
ria. “A vacina produzida pelo Ins-
tituto Butantan foi fundamental na 
queda das mortes pela COVID-19 
entre os idosos”, completou.

Os dados do Sivep-Gri-

pe (Sistema de Informação da 
Vigilância Epidemiológica da 
Gripe) do Ministério da Saúde 
indicam que a média semanal 
de mortes por COVID-19 entre 
as pessoas com 70 anos ou mais, 
caiu de 1.316 por dia em 28 de 
março para 164 em 20 de agos-
to. A queda de 88% considera 
todo o território nacional.

Se consideradas apenas as es-
tatísticas de São Paulo, o resulta-
do é semelhante, com redução de 
86% no número de óbitos. A mé-
dia semanal de mortes por CO-
VID-19, entre pessoas com mais 
de 70 anos no estado, caiu de 353 
por dia em 28 de março, para 51 
em 20 de agosto.

A vacina produzida pelo 
Instituto Butantan teve papel 
fundamental na queda das mor-
tes, uma vez que 8 de cada 10 
pessoas com mais de 70 anos 
foram imunizadas com Coro-
navac no país.

Em 28 de março as vacinas 
da Pfizer e da Jansen ainda não 
eram aplicadas em São Paulo e 
no Brasil, e a proporção de imu-
nizantes disponíveis no país era 
de 8 doses de Coronavac para 
cada duas da Astrazeneca. Já 
no estado de São Paulo, a cada 
10 pessoas nessa faixa etária, 9 
receberam a Coronavac.



BARRETOS, 17 de setembro de 2021A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade 7

COTIDIANO

Apesar da crescente pres-
são de setores econômicos, o 
Ministério de Minas e Energia 
avalia que a volta do horário 
de verão teria impacto limita-
do no consumo de eletricidade 
do país e não ajudaria a enfren-
tar a crise energética atual.

Ainda assim, afirma que 
pediu novos estudos ao ONS 
(Operador Nacional do Sistema 
Elétrico) para avaliar a questão 
“à luz da atual conjuntura de 
escassez hídrica”, em meio a 
pressões de setores econômicos 
pelo retorno do programa que 
foi extinto em 2019 pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

“A contribuição do horário 
de verão é limitada, tendo em 
vista que, nos últimos anos, 
houve mudanças no hábito 
de consumo de energia da po-
pulação, deslocando o maior 
consumo diário de energia 
para o período diurno”, diz o 
ministério, em nota.

“Assim, no momento, o 
ministério não identificou que 
a aplicação do horário de ve-
rão traga benefícios para re-
dução da demanda”, continua, 
frisando que pediu que o ONS 
“reexamine a questão”.

Setores como o de turis-
mo, serviços e shoppings 
centers vêm pressionando o 
governo pelo retorno do horá-
rio de verão. Além da possibi-
lidade de economizar energia, 
eles seriam beneficiados com 
o aumento da circulação de 

Os moradores de Barre-
tos podem receber mudas de 
árvores gratuitamente da pre-
feitura, por meio da Secreta-
ria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente.

Cada imóvel, independen-
temente de ser residencial ou 
comercial, pode solicitar até 
duas unidades. Vale destacar 
que as espécies são adequadas 
para a arborização urbana, 
evitando problemas futuros. 
Além disso, é passada toda a 
orientação de plantio e cuida-

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou na última 
quarta-feira (15), a redução do 
ICMS de bares e restaurantes. 
A medida integra o Retoma SP, 
programa de meio bilhão de 
reais em investimentos para os 
setores mais afetados durante a 
pandemia da COVID-19.

A iniciativa levará às 16 re-
giões administrativas do estado 
a maior oferta de serviços e 
programas para impulsionar a 
economia das cidades paulistas.

O secretário da Fazenda e 
Planejamento, Henrique Mei-
relles, ressaltou que São Pau-
lo adota uma série de medidas 
para apoio e incentivo aos se-
tores que mais sofreram com 
a pandemia, principalmente 
os que dependem de um trân-
sito grande de pessoas e fluxo 

de clientes, e, portanto, ten-
dem a sofrer mais.

Com a redução do ICMS 
para bares e restaurantes, a 
alíquota passou de 3,69% 
para 3,2%. A medida, que re-
presenta uma redução de cus-
to de até 13% para o setor, é 
fruto de meses de diálogo en-
tre o governo de São Paulo e o 
setor, e irá beneficiar 250 mil 
empresas que poderão pagar 
dívidas, reinvestir, contratar 
mais trabalhadores e estimu-
lar a economia.

O regime especial de tribu-
tação permitirá, a partir de 1º 
de janeiro de 2022, a aplica-
ção de alíquota de 3,2% sobre 
a receita bruta de bares e res-
taurantes, em substituição ao 
regime de apuração do ICMS. 
A iniciativa representa uma 

renúncia fiscal de R$ 126 mi-
lhões pelo Estado.

“É um passo importante 
no processo de retomada da 
economia. Uma medida bem 
pensada, com responsabilida-
de fiscal e analisada em todos 
os aspectos relevantes”, afir-
ma Meirelles.

Ainda de acordo com o 
secretário, São Paulo deve 
crescer entre 7% e 8% em 
2021. “É a economia paulista 
funcionando como motor do 
crescimento do país, na me-
dida em que São Paulo vende 
e compra de todos os Esta-
dos. Então, impulsiona toda 
a economia brasileira e evita 
que o país entre num estado 
de estagnação nessa saída da 
pandemia”, acrescentou o se-
cretário Henrique Meirelles.

O Procon-SP reuniu-se na 
última quarta-feira (15) com re-
presentantes do Banco Central 
para discutir as fraudes no Pix. 
A proposta do Procon-SP é que 
a instituição apure qual o valor 
máximo utilizado pela maioria 
dos usuários da ferramenta e 
limite as movimentações a R$ 
500 até que haja mecanismos 
de segur ança suficientes.

“Nós reconhecemos os be-
nefícios trazidos pelo Pix e en-
tendemos que não se pode tra-
var o avanço tecnológico, mas 
é preciso que a segurança do 
consumidor seja garantida”, 
afirma Fernando Capez, dire-
tor executivo do Procon-SP.

De acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor, 
é dever do fornecedor arcar 
com eventuais prejuízos de-
correntes do serviço prestado. 
“Nós iremos responsabilizar 
os bancos pelas perdas que o 
consumidor sofrer com esses 
golpes”, avisa Capez.

Outra proposta apontada 
pelo diretor foi quanto à possi-
bilidade de fazer estorno de va-
lores em transações realizadas 
para novas contas bancárias.

“Na abertura de novas con-
tas, durante pelo menos 30 dias, 

Moradores de Barretos podem receber 
gratuitamente mudas de árvores

Secretaria de Meio Ambiente oferece doações de mudas apropriadas para o plantio urbano

dos necessários com a planta.
Para solicitar a muda, o 

munícipe deve ir até a Fazen-
da Municipal, na Estrada da 
Fazenda Buracão, sem núme-
ro, portando os documentos: 
CPF, RG e comprovante de 
endereço (contas de água, luz, 
internet ou mesmo o espelho 
do carnê de IPTU). O Viveiro 
Municipal está aberto de se-
gunda a sexta-feira, das 7 às 
10h30 e das 13 às 16h30.

O secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 

José Falleiros de Almeida Fi-
lho, destaca que o plantio de 
árvores na frente de um imóvel 
é um requisito para desconto 
de 8% no valor do IPTU.

“Além desse desconto, se 
o barretense entender que a ár-
vore irá trazer inúmeros bene-
fícios para ele e a coletividade, 
reduzindo a temperatura média, 
gerando uma sombra agradável 
e ajudando no ar que respira-
mos, entre muitos outros, ele 
com certeza vai decidir pelo 
plantio”, comenta o secretário.

Procon-SP pede limite para Pix
Órgão de defesa do consumidor reúne-se com Banco Central e pede que os valores 

das movimentações sejam limitados a R$ 500 por mês por medida de segurança

que seja permitido o estorno e 
bloqueio da movimentação até 
que se confirme que se trate de 
um cliente idôneo e não de um 
laranja”, afirma Capez.

Implementado em novem-
bro do ano passado, o siste-
ma de pagamento instantâneo 
criado pelo Banco Central tem 
sido bastante utilizado pela po-
pulação, mas também tem sido 
usado para aplicação de golpes 
por meio do whatsapp, seques-
tros relâmpagos, problemas 
com QR Code, entre outros.

No Procon-SP, de janeiro a 
agosto deste ano, foram regis-
tradas 2.500 reclamações rela-
cionadas ao Pix, sendo que só 
de julho a agosto foram mil.

Os maiores problemas fo-
ram: devolução de valores/
reembolso; SAC sem res-
posta/solução; compra/saque 

não reconhecido; produto 
ou serviço não contratado; e 
venda enganosa.

ALGUNS CUIDADOS 
PARA USAR O PIX
- O consumidor deve ter 

cuidado redobrado para soli-
citações via whatsapp; é reco-
mendável confirmar (por tele-
fone ou pessoalmente) antes 
de fazer o pagamento.

- Também deve evitar cli-
car em links enviados por 
e-mails ou SMS; para reali-
zar transações via Pix deve-se 
usar o aplicativo ou o site ofi-
cial do banco.

- Como um dos meios de 
utilização do Pix é o aparelho 
celular, este deve ser mantido 
sempre bloqueado com senha 
ou biometria; recomenda-se 
deslogar os aplicativos finan-
ceiros ao terminar de usar.

Governo pede novos estudos 
sobre horário de verão

Estado de São Paulo reduz ICMS 
para bares e restaurantes

Alíquota de 3,2% beneficiará 250 mil empresas do setor, que poderão pagar 
dívidas, reinvestir, contratar mais trabalhadores e estimular a economia

pessoas no início da noite.
Na última segunda-feira 

(13), o pleito ganhou apoio 
também do ICS (Instituto Cli-
ma e Sociedade), Idec (Institu-
to de Defesa do Consumidor) e 
IEI (sigla para Iniciativa Ener-
gética Internacional), que con-
sideram que o governo precisa 
lançar mão de todas as medi-
das de economia possíveis.

“O ganho é pequeno, mas 
neste momento precisamos con-
tar megawatt por megawatt”, 
disse o ex-diretor do NOS, Luiz 
Eduardo Barata, em mesa re-
donda com jornalistas para apre-
sentar estudo sobre programas 
de eficiência energética.

A opinião é compartilha-
da pela ABCE (Associação 
Brasileira das Companhias de 
Energia Elétrica). “Por mais 
que não faça grandes diferen-
ças, poupar é sempre bom”, 
diz o diretor-presidente da en-
tidade, Alexei Vivan.

Ele ressalta que o país está 
gerando toda a sua capacidade 

térmica, o que vem pressio-
nando as tarifas de energia já 
em 2021 e com tendência de 
pressão sobre 2022 também. 
Segundo projeção do Idec, o 
horário de verão economiza-
ria entre 2% e 3% do consumo 
no início da noite.

O deslocamento do horá-
rio de maior consumo para 
o início da tarde, a partir da 
popularização dos aparelhos 
de ar condicionado, reduziu o 
impacto do horário de verão 
no sistema, o que acabou sen-
do uma das justificativas para 
a sua extinção.

Para o governo, a menor 
economia não justificava o 
transtorno provocado a traba-
lhadores que precisam acordar 
cedo e tomar o transporte pú-
blico com o céu ainda escuro. 
Na segunda-feira (13), Barata 
lembrou que o próprio ONS foi 
contrário ao fim do horário de 
verão, mas prevaleceu o argu-
mento de que a economia não 
compensava os transtornos.
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