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ACIB e prefeitura planejam 
reforma do calçadão para 2019

Uma reunião no gabinete do 
prefeito Guilherme Ávila traçou 
o planejamento para reforma e re-
vitalização do calçadão comercial 
do centro da cidade, com obras a 
serem realizadas em 2019. O pla-
nejamento é fruto da união entre a 
prefeitura e a Associação Comer-
cial e Industrial (ACIB).

A obra pensada contempla a 
troca de piso, iluminação e pai-
sagismo de toda a área chama-
da de calçadão na região cen-
tral, além da abertura de alguns 
quarteirões, hoje fechados, para 
passagem de um veículo por 
vez. A previsão é que as obras 
sejam iniciadas em abril de 
2019, começando pela rua 20.

Segundo o prefeito, Gui-
lherme Ávila, “há 30 anos o 
calçadão da cidade não rece-
be melhorias de impacto. Na 
minha gestão já houve uma 
reforma nos pisos, mas agora 
queremos deixar a região mais 
moderna e atrativa”, disse.

Gustavo Miziara chamou a 
atenção para a importância da 
obra. “O prefeito está engajado 
em atender o pedido da ACIB 
e fazer a reforma e a abertura, 
começando pela rua 20, segui-
do de etapas, até mesmo pen-
sando nos lojistas, porque é 
uma obra que acaba causando 
alguns transtornos”, ressaltou.

Participaram da decisão, o vice-presidente da ACIB, Paulo Soprano; diretor da ACIB, Gustavo Miziara; o secretário municipal de Desen-
volvimento Econômico e também diretor da ACIB, André Peroni Ângelo; o secretário municipal de Turismo, Adriano Santos; o secretário 
municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Fernando Carvalho; e o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Raphael Ducati.

Do início de 2013 até se-
tembro de 2018, a prefeitura 
de Barretos viabilizou a ofer-
ta de 11.145 novas unidades 
habitacionais ou residenciais 
no município, um número de 
173,7% maior do que as 4.072 
unidades ofertadas nos 12 anos 
anteriores, entre 2001 e 2012.

Os dados da secretaria mu-
nicipal de Planejamento con-
firmam o bom momento do 
segmento habitacional no mu-
nicípio, o que foi destacado 
pelo prefeito Guilherme Ávila 
na última terça-feira (11), du-
rante o lançamento do mais 
recente empreendimento, o 
Vida Nova Barretos 5.

“Barretos é o quarto muni-
cípio no Estado de São Paulo, 
entre os 645, que mais aprovou 

As inscrições para o concur-
so cultural “Profº Roberto Rossi 
Zuccolo” foram prorrogadas 
para até a próxima segunda-fei-
ra, 17 de setembro. Os interes-
sados de Barretos e região po-
dem se inscrever gratuitamente 
em duas categorias: texto e de-
senho (pode participar com até 
dois trabalhos, e ser premiado 
uma única vez), e concorrem 
ao prêmio de R$ 2 mil para o 
primeiro lugar, R$ 1,5 mil para o 
segundo classificado e R$ 1 mil 
para o terceiro colocado. O con-
curso visa premiar os trabalhos 
que retratem em texto ou dese-
nho artístico, a vida e a obra do 
patrono da biblioteca do Unifeb, 
Roberto Rossi Zuccolo (falecido 
em 1967), engenheiro que foi o 
introdutor do concreto protendi-
do no país e também se desta-
cou em sua atuação acadêmica. 
As inscrições devem ser feitas 
pelo link: http://unifeb.edu.br/
extensao-e-cultura/concurso-
-cultural e os trabalhos devem 
ser enviados posteriormente à 
instituição via Correios.

A secretaria municipal de Ad-
ministração informou que será 
inaugurado no próximo dia 20, 
o Núcleo de Apoio ao Servidor 
Público (NASP). O órgão fun-
cionará na avenida 21, nº 1008, 
e a inauguração será às 14 horas.

O núcleo foi criado para ofe-
recer apoio e capacitação aos 

servidores públicos municipais 
e, neste primeiro momento, será 
oferecido o curso de Intérprete 
de Libras – Língua Brasileira de 
Sinais, para todos os servidores 
interessados em aprender esta 
forma de comunicação.

Posteriormente, o curso 
será estendido às demais secre-

tarias e serão oferecidas novas 
modalidades, como básico em 
Word, Excel e Acesso à Inter-
net, Qualidade no Atendimen-
to, Oratória, entre outros.

“A inauguração do Núcleo 
de Apoio ao Servidor Público 
é o último item do plano de 
governo do prefeito Guilher-

me Ávila, a ser atendido pela 
secretaria de Administração. É 
também um projeto pelo qual 
tenho muito carinho, pois, 
vem para auxiliar os servido-
res em suas carências profis-
sionais”, afirma a secretária 
de Administração, Adriana 
Nunes Ramos Soprano.

Além dos servidores pú-
blicos, a ideia é aperfeiçoar 
o espaço e estender as capa-
citações aos bolsistas do Pro-
grama Emergencial de Auxí-
lio Desemprego, em parceria 
com a secretaria municipal de 
Assistência Social e Desen-
volvimento Humano.

O primeiro ponto pú-
blico para alimentação de 
cães e gatos de rua foi insta-
lado no muro do Cemitério 
Municipal pela prefeitura. 
Trata-se de um comedouro 
para ração e um bebedouro 
para água, feitos em PVC. 
O primeiro ponto público 
para alimentação de cães 
e gatos de rua foi instalado 
no muro do Cemitério Municipal pela prefeitura. O segundo ponto 
também já está instalado na Praça Nossa Senhora do Guadalupe, 
em frente ao Bom Prato, no bairro Paulo Prata, e um terceiro será 
instalado na Praça da Igreja São Benedito, ao lado da rodoviária. A 
iniciativa da prefeitura atende a um pedido do vereador João Rober-
to dos Santos, o João Mulata, e foi concretizada a partir de mão de 
obra própria. A intenção do projeto é que os pontos de alimentação 
venham a ser adotados por voluntários ou pela iniciativa privada, 
que terão a missão de providenciar ração para abastecimento dos 
comedouros e bebedouros, além da limpeza necessária.

Suzi Pontes segue o caminho da 
poesia há três anos e agora lança seu 
primeiro livro: “Você é Minha Inspiração”, 
com a produção desse período, em po-
esias que trazem a data em que foram 
feitas. A autora lança a obra na próxima 
segunda-feira, dia 17, na Livraria Nobel 
do North Shopping Barretos. Segundo 
a autora, 60% da renda obtida com a 
venda dos exemplares serão destinados 
para a “Casa Acolher” de apoio a pacien-
tes em tratamento de câncer, mantida 
por doações coordenadas pela Primeira 
Igreja Batista de Barretos.

Unifeb prorroga 
inscrições 

para concurso 
cultural com 
prêmios de 
até R$ 2 mil

Pacaembu lança o “Vida Nova 5”

unidades habitacionais nos úl-
timos anos, mesmo compa-
rando com municípios muito 
maiores”, destacou o prefeito.

Presente na coletiva, o 
vereador Raphael Dutra tam-
bém destacou que Guilherme 
Ávila foi o prefeito que mais 

investiu em habitação e agra-
deceu a construtora Pacaem-
bu, responsável pelo “Vida 
Nova Barretos”, por acreditar 
e investir no município, pro-
movendo a geração de renda e 
o desenvolvimento.

Prefeitura segue João Mulata e instala 
comedouros públicos para animais de rua

Escritora barretense lança 
livro na próxima segunda 

na Livraria Nobel

Servidores municipais ganham Núcleo de Apoio
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Opinião

» KAPETINHA DIZ QUE COLUNISTA DETURPA SUAS DE-
CLARAÇÕES

O vereador Kapetinha (PTB) lamentou nota a seu respei-
to, publicada nesta coluna na edição passada. Em sua opi-
nião, o colunista deturpa suas declarações ao escrever que 
ele tinha dado a mão à palmatória ao prefeito Guilherme 
Ávila (PSDB). “Mas está fazendo uma boa propaganda des-
te vereador”, comentou. O parlamentar só errou o nome de 
quem escreve o “Pita Fogo”. Ou, não leu.

» A BOA PARCERIA DO CARLÃO
Dobrada entre os candidatos Carlão do Basquete (PROS) 

e Gabriel Kanner (PRB), sobrinho de Flávio Rocha, dono da 
Riachuelo, despertou surpresa entre os políticos da cidade.

» JUNTOS NA CAMPANHA SÃO ÁGUAS PASSADAS
Cabos eleitorais do candidato a deputado federal Vagner 

Chiapetti (MDB) durante campanha pelas ruas, avenidas, tra-
vessas e vielas da cidade, criticam o prefeito Guilherme Ávila 
(PSDB). Os dois foram eleitos na mesma chapa em 2016.

» QUEM TE VIU E QUEM TE VE
Vereador Euripinho (PDT) está caminhando para integrar a 

base de apoio ao prefeito Guilherme Ávila (PSDB) na Câmara 
Municipal. Acordo está quase fechado, dizem os entendidos. São 
os dribles políticos do artilheiro do povo, de olho em 2020.

» TEM GENTE MANJANDO OS PROJETOS
Muita gente está de olho em três projetos de lei que estão 

em andamento na Câmara Municipal e que criam despesas 
ao município. Há quem garanta que são inconstitucionais.

» EMANOEL AGITA A BANDEIRA DE CAMPANHA
Observadores políticos sustentam que o ex-prefeito Ema-

noel Carvalho está ajudando um determinado candidato a 
deputado federal de Barretos.

» CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA POR DÍVIDA
Vereador Paulo Correa (PR) deseja saber se o IPMB (Insti-

tuto de Previdência Municipal de Barretos) solicitou ao Banco 
do Brasil o bloqueio de conta da prefeitura relativa ao Fundo 
de Participação de Municípios. Tal fato teria ocorrido em vir-
tude da falta de repasses de parcelas mensais pelo Executivo.

» ACADEMIA AO AR LIVRE PARA OS IBITUENSES
A implantação de uma academia ao ar livre no Ibitu, ou-

trora Itambé e Passatempo, é reivindicada pelo vereador Al-
mir Neves (PSDB).

» VEREADORES FALAM A MESMA LÍNGUA
A vereadora Paula Lemos (PSB) e o parlamentar Paulo 

Correa (PR), ultimamente têm mantido bom relacionamen-
to político na Câmara Municipal. Inclusive, “trocam figuri-
nhas”, diz um sagaz observador.  

» GINÁSTICA E ALONGAMENTO PARA TERCEIRA IDADE
A implantação de um espaço voltado para aulas de ginás-

tica e alongamento à “terceira idade”, no Centro de Referên-
cia do Idoso, que deverá ser construído no antigo imóvel da 
Fepasa, foi solicitada pelo vereador Lupa (DEM).

» MULATA PEDE SEMÁFORO NA 26 COM A 7
Vereador João Mulata (PSDB) pediu instalação de semá-

foro no cruzamento da rua 26 com a avenida 7.

» BETIM QUER LOMBADAS PINTADAS
O vereador Betim da Comunidade (PSDB) reivindicou a pin-

tura de lombadas na Avenida Fraternidade Paulista. Brocha nelas!

» DUTRA REQUER FUNDO PARA O SAMU
Vereador Dutra (PSDB) requereu à prefeitura o envio de 

projeto de lei instituindo um fundo especial para o SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “O budista e o cristão: 

diálogos pertinentes”, de Heródoto Barbeiro e Frei Betto, pu-
blicado pela editora Fontanar.

Percival Puggina
Membro da Academia Rio-

Grandense de Letras, é 
arquiteto, empresário e escritor, 
colunista de dezenas de jornais 

e sites no país.

O que os presidenciáveis não debatem
Frente à campanha eleitoral que ocupa as ruas e a mídia em geral, incluindo o tradicional horário de pro-
paganda eleitoral, cedemos nosso espaço de opinião a Fabrício Zanini, diretor-presidente do Instituto das 
Cidades Inteligentes, sobre os planos de governo apresentados pelos candidatos a presidente da República.

A corrida eleitoral já co-
meçou e promete ser acompa-
nhada de perto pelos brasilei-
ros. Nos últimos anos, política 
passou a ser assunto abordado 
nas mais diversas rodas de 
conversa: se antes o tema era 
considerado indiscutível, as-
sim como futebol e religião, 
agora, ele tem se tornado pú-
blico, imprescindível e um 
reflexo das preocupações com 
a economia, com a crise en-
frentada pelo país nos últimos 
anos e com as consequências 
do combate à corrupção.

Essa recente politização 
é o início do que pode aju-
dar na transformação da má-
quina pública, fazendo com 
que a corrupção possa fazer 
parte do passado, em vez de 
ser uma constante que inco-
moda, mas que ninguém faz 
nada a respeito.

Uma das formas de enten-
der as propostas dos presi-
denciáveis é acompanhar os 
debates, que devem se tornar 
constantes e apresentam de 
forma resumida os programas 
de governo (estes que não se-
guem um padrão e estão dis-
postos em documentos que 
contêm de cinco a 228 pági-
nas), com metas, promessas e 
o que é considerado importan-
te pelos candidatos.

Entretanto, ao analisar as 

E se o impeachment não tivesse acontecido?
Na semana passada com-

pletaram-se dois anos do im-
peachment de Dilma Rous-
seff. Por isso, os ponteiros do 
relógio da história sinalizam 
momento adequado para exa-
minarmos se foi útil e opor-
tuna a mobilização nacional 
que levou àquele desfecho. O 
tema, aliás, tem motivado pon-
derações de alguns leitores.

Capitaneados pelo PT, os 
partidos de esquerda qualifi-
cam o episódio como “golpe”, 
desatentos a suas múltiplas 
causas e ao longo e cuidadoso 
procedimento jurídico e polí-
tico em que se desenrolou sob 
os olhos da opinião pública e 
sob a lupa jurídica do STF.

Esquecem, também, que 
a oposição “golpista” convi-
veu democraticamente com a 
primeira vitória de Lula, tole-
rou o escândalo do mensalão, 
reconheceu a segunda vitória 
de Lula, conviveu com a pri-
meira vitória de Dilma e com 
a segunda vitória de Dilma.

Foi a imensa mobilização 
popular de protesto contra 
seu desastroso governo no dia 
15 de março de 2015 que de-
sencadeou o processo jurídi-
co-político do impeachment. 
Dezessete meses mais tarde, 
ele culminaria com a perda do 
mandato presidencial. A pala-
vra golpista é bem mais apli-
cável ao partido que pediu im-
peachment de Collor, Itamar, 
FHC, e que, nos Estados e mu-

nicípios do país, grita “Fora!” 
a todo ocupante de cadeira que 
tenha ambicionado.

Vamos agora ao futuro do 
pretérito. Não costuma ser 
fácil discorrer sobre como as 
coisas teriam acontecido se 
conduzidas de outro modo. 
Neste caso, porém, é fácil, 
sim. O PT ajuda.

Em agosto de 2016, o país 
afundava no terceiro ano con-
secutivo de recessão. Desloca-
do do governo para a oposição, 
o PT votou contra as tímidas 
reformas graças às quais Te-
mer, conseguindo apoio par-
lamentar, estancou a recessão. 
Agora, em campanha eleitoral, 
não deixando margem a dúvi-
das, o partido reitera a inten-
ção de acabar com elas de vez. 
Se o impeachment não tivesse 
acontecido, o Brasil estaria no 
rumo seguido pela Venezuela.

Tem mais. Sem o impeach-
ment, o PT estaria disputando 
esta eleição com apoio da má-
quina governamental, teria man-
tido as fontes de financiamento 
e os empregos de sua militância. 
E o candidato seria Lula.

Com efeito, todos sabem 
ser escassamente majoritária 
a posição do STF em favor do 
combate à corrupção, da Lava 
Jato, da colaboração premiada, 
e da prisão após condenação 
em segunda instância. Esta úl-
tima foi mantida graças ao voto 
“pró-colegialidade”, proferido 
pela ministra Rosa Weber.

Se Dilma continuasse presi-
dente, teria cabido a ela indicar 
o substituto de Teori Zavascki. 
Alexandre de Moraes não seria 
membro da Suprema Corte e a 
base petista no STF se amplia-
ria decisivamente. A “sangria” 
teria parado, a Lava Jato seca-
ria e o Mecanismo retomaria o 

ritmo de seus negócios.
O impeachment de Dilma 

Rousseff foi decisão certa no 
momento certo.

discussões públicas que acon-
teceram até o momento, um 
tema tão importante para a so-
ciedade, que é foco de pratica-
mente todos os setores de peso 
do país, ainda não foi aborda-
do: tecnologia. E vamos ser 
mais específicos: tecnologia 
para tornar as cidades inteli-
gentes, otimizando a estrutura 
para agilizar, reduzir e ampliar 
o acesso dos cidadãos aos prin-
cipais serviços públicos.

O tema também não é mui-
to tratado pelos programas de 
governo. Quando é menciona-
do, tem grande foco no desen-
volvimento industrial brasilei-
ro e na aplicação da tecnologia 
para a indústria 4.0.

Um ou outro candidato 
ainda comenta sobre a ne-
cessidade de centralização 
dos dados do Sistema Único 
de Saúde, ou ainda sobre a 
integração de informações, 
mas a tecnologia acaba sen-
do subvalorizada como es-
tratégia para revolucionar os 
Estados e Municípios.

No entanto, sabemos que 
as cidades mais inteligentes 
do mundo têm em comum o 
uso de recursos inovadores 
para uma gestão mais eficien-
te, sem necessariamente terem 
que aumentar a sua infraes-
trutura. Trata-se, também, de 
encontrar pontos de melhoria 

no que já existe e investir cor-
retamente, conseguindo, sim, 
fazer mais com menos.

Lógico que, em sua imen-
sidão e diferenças de desen-
volvimento entre regiões, o 
Brasil ainda demanda inves-
timento em setores básicos, 
como educação, saúde, trans-
portes e emprego.

Mas a otimização do que 
já existe pode transformar as 
cidades e seus cidadãos: trans-
porte público integrado e que 
atenda às necessidades da po-
pulação, com incentivo ao uso 
de bicicletas e outras alternati-
vas sustentáveis; acesso digital 
aos principais serviços para a 
população, automatizando de-
mandas e agilizando processos; 
melhor aproveitamento de es-
truturas públicas, com espaços 
adaptados para as necessidades 
atuais, com redução dos custos 

com infraestrutura; incentivo 
à obtenção de energias reno-
váveis, tornando os locais au-
tossuficientes para o abasteci-
mento de energia elétrica; entre 
outras tantas iniciativas que po-
deriam simplesmente melhorar 
o país com o que já se tem.

A busca pela sustentabi-
lidade é algo que podemos 
destacar sobre a importância 
da tecnologia e das cidades 
inteligentes. Mais do que isso, 
trata-se de ter a qualidade de 
vida como um ponto impor-
tante no processo de desen-
volvimento do país, gerando 
o que, particularmente, deve-
ria ser uma das prioridades 
máximas de qualquer um que 
deseja estar à frente do Brasil: 
proporcionar ao cidadão for-
mas de viver bem, enquanto 
se preserva e já prepara o ter-
reno para as gerações futuras.
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Mais de 1 mil carros já estão confirmados para participar das com-
petições e manobras da 5ª edição do Insane Sound, encontro de 
som automotivo, tuning e rebaixados que acontece nos dias 20 e 
21 de outubro no Parque do Peão em Barretos. Caminhões equipa-
dos com toneladas de equipamentos de som, manobras radicais 
com carros, motos e triciclos, show de drift com a equipe Gustavo 
de Brasília e ainda o Campeonato sul-americano de som, Tuning e 
Rebaixados estão confirmados na programação. Mais informações 
no site independentes.com.br (foto: Fábio Carvalho)

Destaque para Suzi Pontes, que tem motivos de 
sobra para comemorar, a chegada da idade nova 

na terça-feira (11), e também o lançamento do 
livro, Você é minha inspiração, uma história de 
amor em versos, que acontece segunda-feira 
(17), a partir das 19h30, livraria Nobel – North 

Shopping. O carinho e a torcida fica por conta dos 
filhos, Felippe e Maria Eduarda, do namorado 
José Carlos, dos familiares e amigos. Sucesso!!! 

Os empresários de uma distribuidora de bebidas, 
Maycow Castro e Luiz Viteri, marcam encontro com 
a felicidade, e a data escolhida para esse momento 

especial em suas vidas é hoje (14), com recepção em 
um espaço de eventos no bairro Jockey Club, onde 
recebem o carinho e cumprimentos de familiares e 

amigos. Sucesso!!! (foto: José Almeida)

Enfim, os 15 anos de Gustavo Falcão Andrade 
chegaram, terça-feira (4), e como é uma idade especial, 
a data não poderia passar em branco, e a comemoração 

acontece hoje (14), em festa no tema Electro Night, 
para curtir junto de seus pais, Daniel e Flávia, 

amigos e familiares. Tudo de bom!!! 

Felicidades para o casal, José Ricardo e Joyce Santana, 
que celebraram quarta-feira (11), 3 anos de casamen-

to, e 13 anos juntos, onde dessa linda união foram 
abençoadas com a filha Gabriela. Viva o amor!!!

Flash em 
Amandha 
Sbardelini, 
proprietária 
da Doce 
Pitanga 
Modas, loja 
voltada para 
o público 
feminino, 
que está com 
bastante 
novidades 
em roupas 
e acessórios 
para você 
mulher ante-
nada com a 
moda e que 
gosta de se 
vestir bem.

Aconteceu no sá-
bado (8), na Capela 
Nossa Senhora de 
Fátima, o casamento 
de Joyce Ribeiro e 
José Bonifácio, logo 
após a cerimônia, 
os recém-casados 
recepcionaram seus 
familiares, amigos 
e convidados, no 
Sítio Sombra e Água 
Fresca, onde o ceri-
monial contou com 
os mínimos detalhes 
de Itamar Alves. 
Felicidades!!! (foto: 
Leandro Joaquim e 
Carol Adas)

O aniversário de João Vitor dos Santos 
Rodrigues foi quarta-feira (22/08), 
onde completou seus 12 anos, mas 

será celebrado amanhã (15), ladeado 
dos pais, Claudinei e Elessandra, dos 
amigos e familiares, curtindo super 

festa temática. Sucesso!!!

Kamilinha de 2 anos 
e meio é o centro das 
atenções e cuidados 

dos pais Márcio e 
Lívia. Esta bebê tem 

atrofia muscular 
espinhal e seus 

responsáveis não 
medem esforços para 

o seu tratamento, 
mas o custo é muito 

elevado, em torno de 
2,5 milhões. E devido 

a isso a família pede 
ajuda da população 

com doações de qual-
quer quantia. A conta 

corrente é 12329-
0/500 Agência 0298 

– Banco Itaú – Kamila 
Maria Costa Teixeira. 
CPF 526.500.268/55. 

Colabore!!!

Rosangela Teixeira de Carvalho, nascida em 
Bebedouro, mas passou boa parte de sua vida 

em Barretos e atualmente reside em Goiânia/GO, 
brinda hoje (14) mais um ano de vida, recebendo o 

carinho do esposo Fred Souza, das filhas 
Fernanda e Larissa, da neta Luiza, demais 

familiares e amigos. Parabéns!!!
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Prefeitura segue João Mulata e instala 
comedouros públicos para animais de rua

Trata-se de um comedouro 
para ração e um bebedouro para 
água, feitos em PVC. O primei-
ro ponto público para alimenta-
ção de cães e gatos de rua foi 
instalado no muro do Cemitério 
Municipal pela prefeitura.

O primeiro ponto público 
para alimentação de cães e gatos 
de rua foi instalado no muro do 
Cemitério Municipal pela prefei-
tura. O segundo ponto também 
já está instalado na Praça Nossa 
Senhora do Guadalupe, em fren-
te ao Bom Prato, no bairro Paulo 
Prata, e um terceiro será instala-
do na Praça da Igreja São Bene-
dito, ao lado da rodoviária.

A iniciativa da prefeitura 
atende a um pedido do verea-
dor João Roberto dos Santos, o 
João Mulata, e foi concretizada 
a partir de mão de obra própria. 
A intenção do projeto é que os 
pontos de alimentação venham 
a ser adotados por voluntários 
ou pela iniciativa privada, que 
terão a missão de providen-
ciar ração para abastecimento 
dos comedouros e bebedouros, 
além da limpeza necessária.

“A prefeitura está fazendo a 
parte dela. Agora estamos con-
tando que empresários da ci-
dade e voluntários de proteção 
animal nos ajudem, assumindo 
a manutenção desses comedou-
ros, pois a iniciativa acaba bene-
ficiando diretamente os animais 
que estão nas ruas”, comentou o 
vereador João Mulata.

O morador interessado em 
adotar um ponto de alimenta-
ção deve entra em contato com 
a prefeitura, por meio da se-
cretaria de Comunicação, pelo 
(17) 3321-1109, depois assina 
um termo afirmando que irá 
se comprometer a monitorar o 
comedouro, ou comedouros, 
realizando a reposição de ração 
e água, que também devem ser 

Dutra pede monitoramento por câmeras na cidade

O vereador Raphael Dutra 
(PSDB) discutiu a necessidade 
urgente de implantação de câme-
ras de monitoramento na cidade, 

Lançamento do Vida Nova 5 confirma bom 
momento do segmento habitacional em Barretos

Do início de 2013 até setem-
bro de 2018, em pouco mais de 
cinco anos e meio, a prefeitura 
de Barretos viabilizou a ofer-
ta de 11.145 novas unidades 
habitacionais ou residenciais 
no município, um número de 
173,70% maior do que as 4.072 
unidades ofertadas nos 12 anos 
anteriores, entre 2001 e 2012.

Os dados da secretaria mu-
nicipal de Planejamento con-
firmam o bom momento do 
segmento habitacional no muni-
cípio, o que foi destacado pelo 
prefeito Guilherme Ávila na 
última terça-feira (11), durante 
entrevista coletiva de lançamen-
to do mais recente empreendi-
mento, o Vida Nova Barretos 5.

“Barretos é o quarto município 
no Estado de São Paulo, entre os 
645, que mais aprovou unidades 
habitacionais nos últimos anos, 
mesmo comparando com municí-
pios muito maiores”, destacou o 
prefeito. De acordo com ele, este 
incremento permitiu que milha-
res de famílias barretenses reali-
zassem o sonho da casa própria, 
ampliando a oferta e reduzindo os 
valores dos imóveis, além de gerar 
empregos e renda na região.

Presente na coletiva, o verea-
dor Raphael Dutra também des-
tacou que Guilherme Ávila foi 
o prefeito que mais investiu em 
habitação e agradeceu a cons-
trutora Pacaembu, responsável 
pelo “Vida Nova Barretos”, por 

acreditar e investir no municí-
pio, promovendo a geração de 
renda e o desenvolvimento.

O novo empreendimento foi 
apresentado pelo gerente de Re-
lacionamentos da Pacaembu, Fre-
derico Escobar, e pelo assessor de 
Novos Negócios, Tadeu Marini. 
A entrevista também contou com 
as presenças dos secretários de 
Planejamento, Ronaldo Câmara, 
e de Habitação, Rose Araújo.

Com 1.982 casas já entre-
gues na cidade, a Pacaembu 
Construtora anunciou o lança-
mento do “Vida Nova Barretos 
5”, com mais 432 casas. O em-
preendimento, um investimen-
to de R$ 52 milhões, tem finan-
ciamento da Caixa Econômica 

Federal e parceria da prefeitura 
de Barretos. Ele vai ocupar uma 
área total de 316.905,00 m² na 
zona Norte da cidade. O acesso 
urbano será a via Avenida SF1 
ou Corredor da Prata, que inter-
ligam a Avenida Aristides José 
Anastácio e dá acesso à princi-
pal avenida do empreendimen-
to, a Marcolino Borges.

O bairro planejado Vida 
Nova Barretos 5 será entregue 
com total infraestrutura, incluin-
do redes de abastecimento de 
água e coletora de esgoto, galeria 
de águas pluviais, asfalto, guias, 
sarjetas, paisagismo, passeio pú-
blico, rede de energia elétrica/
iluminação pública e acessibili-
dade, atendendo à Norma ABNT 
9050. Serão, aproximadamente, 
146 mil m² de área construída em 
todo o empreendimento.

Cada terreno do residen-
cial terá a partir de 200m², pro-
porcionando conforto e espaço 
para ampliações. As casas terão 
45,47m² de área construída, com 
sala, banheiro e cozinha com 

azulejo na área molhada, dois 
dormitórios, laje, pisos cerâmi-
cos em todos os ambientes e área 
de serviço coberta. A construção 
do empreendimento vai gerar em 
torno de 200 empregos diretos e 
1.000 indiretos na região.

INSCRIÇÕES
O Vida Nova Barretos 5 se 

destina a famílias com renda 
mensal familiar a partir de R$ 
1.500,00. Os imóveis custarão 
R$ 121.990,00 com subsídio de 
até R$ 31.665,00, possibilidade 
de zero de entrada e de utilizar 
recursos do FGTS, financiamen-

to em até 360 meses e parcelas a 
partir de R$ 450,00.

As inscrições começaram na 
última quarta-feira (12), na Praça 
Francisco Barreto. O atendimento 
segue diariamente, inclusive aos 
sábados e domingos, até a próxima 
quinta-feira, dia 20, das 9 às 18 ho-
ras. A partir do dia 21, as inscrições 
deverão ser feitas no Plantão de 
Atendimento da Pacaembu Cons-
trutora, na rua 16, nº 125 (em frente 
à Praça Francisco Barreto), tam-
bém no centro da cidade, de segun-
da a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e 
aos sábados, das 9 às 13 horas.

fornecidas pelo voluntário.
Os comedouros são canos de 

PVC adaptados e transformados 
em recipientes de água e comida. 
Neles são colocados adesivos. 
Em cada comedouro cabem, em 
média, 4 kg de ração e o espa-
ço ao redor pode ser usado para 
mensagens do patrocinador.

A prefeitura está à disposi-
ção para montar outros pontos, 
desde que haja, previamente, 
um responsável que o assuma.

REQUERIMENTOS
Dentre os requerimentos 

propostos por João Mulata na 
última sessão da Câmara, des-
taque os destinados aos cida-
dãos com deficiência e/ou mo-
bilidade reduzida.

“Estive visitando os prédios 
públicos municipais e conver-
sando com munícipes e ser-
vidores. Identificamos que os 
banheiros de uso público, dos 
prédios públicos, não possuem 
acessibilidade para cadeirantes. 
Diante disso, requeremos do 
prefeito, a reforma e adaptação 
para acessibilidade com espaço 
adequado, barras, vaso sanitá-
rio e lavatório adaptado, nos 
banheiros dos prédios públicos 
municipais, que se destina ao 
atendimento da população em 
geral”, explicou Mulata.

“Embora os banheiros exis-
tentes nos prédios municipais 
possuam em sua maioria ram-
pas de acesso, sempre muito 
bem conservados e limpos, a 
maioria é de estrutura antiga, 
com espaços pequenos, que im-
possibilitam seu uso por cadei-
rantes e pessoas com mobilida-
de reduzida”, frisou o vereador.

João Mulata também identi-
ficou que nem todos os prédios 
públicos possuem rampas de 
acesso e adequações para aces-
so aos departamentos, por isso 
solicitou a instalação de ram-
pas de acesso, nos moldes do 
Complexo Administrativo Dr. 
Melek Zaiden Geraige (antigo 
prédio da prefeitura na rua 30).

com os equipamentos sendo ins-
talados nas áreas com altos índi-
ces de ocorrências policiais.

O parlamentar apresentou 
o requerimento na sessão de 
segunda-feira (3) da Câmara 
Municipal. Ele ressaltou que a 
Lei Estadual n.º 15.518/2014 
confere mais segurança aos 
munícipes. A lei reforça o mo-
nitoramento nos locais de maior 
circulação de pessoas e com 
pontos de baixa iluminação para 
promover a segurança pública.

Segundo Dutra, a população 
tem procurado por ele pedindo 
mais ações na área de segu-
rança, como a implantação de 

sistemas de segurança. “O mo-
nitoramento precisa ser implan-
tado e esta prática precisa ser 
contundente, pois o traficante 
não dá folga, ele ocupa as pra-
ças e leva nossos jovens para o 
caminho das drogas”, destacou.

O vereador apontou, tam-
bém, que as principais vias ser-
vem como rota de fuga e que 
seria importante a implantação 
das câmeras em todas elas, o 
que dificultaria a fuga de cri-
minosos após roubos e furtos. 
“Muitas cidades da região im-
plantaram este sistema e dimi-
nuíram seus índices de crimina-
lidade”, frisou Dutra.
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Caixa oferece melhores condições para 
servidores municipais conquistarem casa própria

Sindicato convoca servidores interessados 
em casas do Residencial São Francisco

O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Barre-
tos fez nova convocação, com 
urgência, aos servidores interes-
sados nas casas do Residencial 
São Francisco. Segundo a con-
vocação, não é preciso esperar a 
ligação telefônica para o compa-
recimento na sede do sindicato. 
A convocação vale para os ser-
vidores que já fizeram sua pré-
-inscrição e também para aque-
les que ainda não fizeram.

As casas do residencial 
São Francisco, que antes se 
enquadravam no Programa 
Minha Casa Minha Vida 2, 
agora estão no MCMV 1,5. 
Com isso, o valor do imó-
vel caiu para R$ 122.000,00. 
Outra mudança é que agora o 
subsídio é maior e a entrada e 

parcelas são menores.
Para se ter uma ideia, se-

gundo o sindicato e o corres-
pondente Caixa, nesta nova 
condição, tem casas sendo ne-
gociadas com entrada zero. “É 
claro que tudo depende de vá-
rios fatores e é, por isso, que é 
tão importante comparecer ao 
sindicato para fazer a simula-
ção junto ao Correspondente 
Caixa”, diz o chamado.

Outra nova condição é de 
que a renda familiar seja de 
até R$ 2.600,00; porém, é im-
portante apresentar cada caso 
ao correspondente Caixa para 
que seja analisado, mesmo 
que a renda familiar do inte-
ressado seja maior.

Na apresentação, os servi-
dores interessados em se en-

quadrar nas novas condições, 
devem se apresentar com cópia 
simples dos seguintes docu-
mentos: RG, CPF, comprovan-
te de endereço (de preferência 
conta de luz, não precisa estar 
no próprio nome), os 2 últimos 
holerites (não pode ter férias 
nem 13º), certidão de nasci-
mento ou casamento (no caso 
de separado, divorciado ou viú-
vo, apresentar as devidas aver-
bações ou atestado de óbito), se 
tiver filhos menores de idade 
(certidão de nascimento dos fi-
lhos) e número do PIS/PASEP. 
Em caso de pessoas casadas, 
devem ser apresentados os do-
cumentos dos dois cônjuges.

O horário de atendimento 
é de segunda a sexta-feira, das 
nove às 17 horas.



BARRETOS, 14 de setembro de 2018 A informação com precisão e credibilidadeA Cidade
BARRETOS E REGIÃO

6

COTIDIANO

Termina em 28 de setem-
bro o prazo para que cotistas 
do PIS com idade inferior a 60 
anos possam retirar seu benefí-
cio. Por força de lei e decreto 
federal, os trabalhadores cadas-
trados no PIS entre 1971 e 4 de 
outubro de 1988 podem resga-
tar o PIS, independentemente 
da idade. Aproximadamente 
11,8 milhões de brasileiros ain-
da não realizaram o saque das 
cotas que têm direito.

Para saber se tem direito, 
o trabalhador pode consultar 
o site www.caixa.gov.br/co-
taspis, informando o CPF ou 
NIS e a data de nascimento e 
o valor que tem a receber, me-
diante a informação da senha 
internet. Para realizar o saque, 
o trabalhador deverá apresen-
tar documento oficial de iden-
tificação com foto.

HERDEIROS
Os beneficiários legais, na 

condição de herdeiros, pode-
rão comparecer a qualquer 
agência da CAIXA, portando 
o documento oficial de iden-
tificação e o documento que 

Saque das cotas do PIS para menores 
de 60 anos termina no próximo dia 28

comprove sua condição de 
herdeiro para realizar o saque.

Deverão ser apresentados 
o documento de identificação 
pessoal válido do sacador, o 
comprovante de inscrição PIS 
(opcional - caso os dados apre-
sentados não permitam a identi-
ficação da conta PIS), e o docu-
mento que comprove a relação 
de vínculo com o titular, dentre 
os seguintes: certidão ou decla-
ração de dependentes habilita-
dos à pensão por morte expedida 
pelo INSS; atestado fornecido 

pela entidade empregadora (no 
caso de servidor público); alvará 
judicial designando o sucessor/
representante legal; e formal de 
partilha/escritura pública de in-
ventário e partilha.

SAQUE POR 
PROCURAÇÃO

O saque poderá ser realiza-
do pelo representante median-
te procuração particular, com 
firma reconhecida, ou por ins-
trumento público que contenha 
outorga de poderes para solici-
tação e saque de valores do PIS.

O “Setembro Amarelo” é 
uma campanha brasileira de 
conscientização da popula-
ção a respeito da prevenção 
do suicídio.

Por isso, a prefeitura de 
Barretos, por meio da secre-
taria municipal de Saúde, 
abraçou a causa e propõe 
diversas ações referentes ao 
tema, abrangendo capacita-
ções para profissionais da 
rede básica de Saúde, Assis-
tencial e para a população 
em geral, assim como aten-
dimento visando orientações.

Em apoio a causa, a secre-
taria municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento 
Humano, promove na próxi-

DADOS SUICÍDIO
Registros do SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados -2016) 

colocam a região de Barretos na terceira posição em mortes por suicí-
dio, na faixa etária de 40 a 59 anos em todo Estado de São Paulo, com 
10 mortes a cada 100.000 habitantes. Dados da Vigilância Sanitária da 
secretaria municipal de Saúde apontam que no período de 2011 a 2018 
houve 261 tentativas de suicídio em Barretos, sendo que destas resulta-
ram em 76 óbitos. “Neste ano, até o inicio de setembro, registramos 52 
tentativas de suicídio com 6 óbitos em nosso município”,  alerta Sabrina 
Rocha, interlocutora do setor de Saúde Mental de Barretos.

Um dos principais de-
safios de um empresário é 
descobrir os talentos de seus 
funcionários, aperfeiçoá-los 
e posicioná-los corretamen-
te, garantindo assim que sua 
equipe seja composta pelos 
melhores profissionais e as-
segurando a vantagem com-
petitiva do mercado.

Para discutir sobre o as-
sunto, o Escritório Regional 
do Sebrae-SP em Barretos 
promove o curso “Na Me-
dida - Gestão de Pessoas e 
Equipe”. A programação, nos 
dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de 
outubro, das 19 às 23 horas, é 
voltada para donos de micro e 
pequenas empresas.

“O curso tem como obje-
tivo conscientizar o empre-
sário que o conhecimento e 
a aplicação de processos são 
essenciais para o exercício da 
gestão de pessoas e estimulam 
o crescimento dos talentos, 
além de favorecer para um 

Prefeitura promove ações 
durante o “Setembro Amarelo”

ma segunda-feira, dia 17, uma  
“Roda de Conversa” sobre o 
“Setembro Amarelo”,  com o 
objetivo de estimular a dis-
cussão com os trabalhadores 
da política de assistência so-
cial municipal e ampliar in-
formações sobre o assunto.

A ação acontecerá na 
sede do CRAS III, localiza-
do na Rua Paulo Diogo Va-

lim, nº3, no bairro Zequinha 
Amêndola, às 13h30.

De acordo com a secretária 
Carmem Bordalho, “a partir 
desta capacitação, os profissio-
nais da assistência levarão dis-
cussões sobre o tema para os 
bairros, nos grupos e oficinas 
de convivência social, forma-
dos por crianças, adolescentes, 
adultos e pessoas idosas”.

Gestão de pessoas é tema de curso em Barretos
Aulas serão realizadas em outubro; inscrições podem sem feitas no Sebrae-SP

ambiente de cooperação em 
busca de resultados empresa-
riais positivos”, afirma a ana-
lista de negócios Sebrae-SP, 
Margareth Kavaguti.

A programação inclui en-
sinamentos sobre gestão de 
pessoas; sistemas de remu-
neração e provisão de pes-
soas; seleção, desempenho e 
retenção de talentos; além de 
conhecimentos sobre o traba-
lho em equipe e a percepção 
humana; a comunicação inter-
pessoal e os conflitos internos 
e o empresário como coach.

O investimento é de R$ 
280 por participante, poden-
do ser dividido em até cinco 
vezes no cartão de crédito 
e cada empresa terá direito 
a duas horas de consultoria 
individual.

As inscrições devem ser 
feitas no Escritório Regional 
do Sebrae-SP Barretos, loca-
lizado na Rua 14, nº 735, ou 
pelo telefone 0800-570-0800.
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Encerram-se nesta sexta-
-feira, dia 15, as inscrições 
para o curso de extensão “Es-
tratégia Nutricional na Hiper-
trofia Muscular e no Emagre-
cimento”, promovido pelo 
Centro Universitário UNIFA-
FIBE. Com carga horária de 
11 horas, o curso acontecerá 
nos dias 21 e 22 de setembro 
e os valores do investimento 
são: R$ 100,00 (alunos UNI-
FAFIBE), R$ 120,00 (egres-
sos UNIFAFIBE) e R$ 150,00 
(público externo).

Destinado a universitários 
e profissionais da área da saú-
de, o curso tem como objetivo 
apresentar estratégias atuais 
na alimentação para o aumen-
to da massa muscular e redu-
ção de gordura corporal.

O responsável pelas aulas 
é o professor Murilo Dátillo, 

O Grupo dos Encaminha-
mentos do Poder Judiciário, 
uma parceria da prefeitura, 
por meio da secretaria de As-
sistência Social e Desenvolvi-
mento Humano, com o poder 
Judiciário, passa a realizar as 
suas atividades no Fórum de 
Barretos. A mudança para o 
Fórum ocorreu para melhor 
dinamização do espaço físico.

O grupo conta com 42 ho-
mens assistidos pela justiça, 
que participam quinzenal-
mente de encontros com o 
objetivo de um acompanha-
mento continuado, reflexões 
para a superação das viola-
ções vivenciadas e a restau-
ração e fortalecimento dos 
vínculos familiares. Cada 
participante tem um ciclo de 
2 anos dentro do grupo.  

Grupo de assistidos pelo poder 
Judiciário funcionará no Fórum

Na primeira reunião reali-
zada no novo espaço, estive-
ram presentes, a juíza de Di-
reito, dra. Fernanda Martins 
Perpétuo de Lima Vasquez; 
a secretária de Assistência 
Social, Carmem Bordalho; a 

dra. Elisa Rocha, advogada da 
prefeitura de Barretos; e pro-
fissionais do CREAS (Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social), res-
ponsáveis pelo acompanha-
mento do grupo.

Curso de extensão promovido pelo 
UNIFAFIBE aborda emagrecimento 

e ganho de massa muscular
Inscrições estão abertas para alunos e egressos do centro 

universitário e também para público externo

graduado em Nutrição pelo 
Centro Universitário São Ca-
milo, doutor pela Universi-
dade Federal de São Paulo, 
especialista em Nutrição Des-
portiva e Qualidade de Vida 
pela FEFISA, Nutricionista 
do corpo clínico da RG Nu-
tri Consultoria Nutricional e 

membro do corpo diretivo da 
Associação Brasileira de Nu-
trição Esportiva (ABNE).

Os alunos da instituição 
devem fazer suas inscrições na 
Clínica de Nutrição, enquanto 
que os egressos e público ex-
terno somente através do site 
unifafibe.com.br/eventos.

A festa mais alemã de Barretos está de 
volta.  Após o sucesso da 1ª edição no ano 
passado, a Bravíssimo Cultura e Eventos 
promove no dia 6 de outubro, a partir das 
13 horas, na Estância Sombra do Jatobá, a 2ª 
Oktoberfest Barretos. O evento traz, nova-
mente, para a cidade e a região, no formato 
open beer all day long, as tradições germâni-
cas com muita animação, músicas, gastrono-
mia típica e uma diversidade de cervejas. Os 
organizadores devem fechar para este ano a 
parceria com quatro cervejarias artesanais. 
Além da bebida, os participantes poderão 
experimentar o melhor da gastronomia ale-
mã com pratos típicos, além de food trucks. Em breve serão divulgadas as atrações musicais para 
este ano. Os ingressos estão à venda na Bravíssimo, na avenida 11, nº 1275, entre ruas 28 e 30, 
no valor de R$ 120,00 o primeiro lote, e no site: www.saudtickets.com.br. Não será permitida a 
entrada de menores de 18 anos de idade, nem mesmo acompanhados. “A 2ª Oktoberfest Barretos 
será, mais uma vez, uma festa para se divertir com os amigos curtindo uma boa cerveja, música, 
cultura e gastronomia alemã”, antecipa um dos organizadores, Gustavo Mafrim.

A secretaria municipal de Cultura convida entidades e organizações culturais, artistas, arte-
sãos e produtores de cultura atuantes da cidade, bem como a sociedade civil, para participar da 
primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura de Barretos, marcada para o 
dia 2 de outubro, terça- feira, às 10 horas, na sede da secretaria, localizada na avenida 15 entre 
ruas 18 e 20, sede do antigo Fórum. A reunião tem como objetivo tratar de assuntos pertinentes 
ao Cadastro Municipal de Cultura, bem como esclarecer sobre a realização da  Conferência 
Municipal de Cultura para eleição de novos membros, que deve acontecer ainda neste semestre.

Vem aí a 2ª Oktoberfest Barretos

Conselho Municipal de Cultura de 
Barretos realiza reunião dia 2 de outubro



BARRETOS, 14 de setembro de 2018 A informação com precisão e credibilidadeA Cidade
BARRETOS E REGIÃO

8

Ministério do Esporte avalia Programa Esporte e Lazer de Barretos
Na próxima semana, dias 

20 (quinta) e 21 de setembro 
(sexta), representantes do Mi-
nistério do Esporte estarão em 
Barretos, mais precisamente 
no auditório da Escola Mu-
nicipal “Sagrados Corações”, 
para avaliar o Programa Es-
porte, Lazer da Cidade, ativi-
dades desenvolvidas e possí-
vel renovação do convênio. 

Na ocasião, os coordena-
dores do programa, Jaqueline 
Reis (coordenadora geral), 
André Oliveira (coordenador 
pedagógico) e Tatiane Barros 

(coordenadora de núcleo) rea-
lizarão também  a entrega dos 
certificados aos participantes 
do projeto que tiveram, no 
mínimo, 75% de frequência.

No mesmo dia, o formador 

do Ministério do Esporte, An-
dré Chapi, ministrará palestras 
nos períodos da manhã, das 8 
às 12 horas, e à tarde, das 13 às 
17 horas, abordando a temática 
“PELC – ações e melhorias”.

PELC - PROGRAMA ESPORTE, LAZER DA CIDADE
Vinculado à secretaria municipal de Governo e Gestão Es-

tratégica, o programa envolve todas as faixas etárias, incluindo 
pessoas com deficiência, estimula a convivência social, a for-
mação de gestores e lideranças comunitárias, favorece a pes-
quisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que 
o esporte e lazer sejam tratados como políticas e direitos de 
todos. Atualmente atende 400 pessoas e desenvolve ativida-
des como: futebol, artesanato, pintura, natação, caminhadas 
monitoradas, alongamentos, etc.

Assembleia elege Conselho 
Municipal sobre Drogas

Em assembleia realiza-
da na última terça-feira (11), 
na sede da OAB - Ordem 
dos Advogados, de Barretos, 
aconteceu a eleição dos repre-
sentantes da sociedade civil 
que irão compor o Conselho 
Municipal Sobre Drogas.

A reunião contou com o 

apoio da secretaria municipal 
de Assistência Social e De-
senvolvimento Humano, e a 
participação de representantes 
de entidades que trabalham 
com prevenção, clínicas de 
drogradição, grupos religio-
sos e representantes da OAB.

Durante a assembleia foram 

eleitas as seguintes instituições: 
Fundação LVF, Amor Exigente, 
Grupo de Apoio, OAB, Conse-
lho de Pastores de Barretos, Casa 
do Oleiro e Fundação Padre Ga-
briel. Cada instituição eleita terá 
o prazo de 10 dias para indicar 
seus representantes no conselho, 
sendo um titular e um suplente.

A função do conselho será propor e executar ações no município que visem à prevenção e trata-
mento do uso de drogas, assim como a criação do plano municipal para combate ao uso de drogas




