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Vacinação contra 
a gripe está 

disponível para 
pessoas com mais 

de 60 anos
A prefeitura da Estância 

Turística de Barretos, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, informou que está dis-
ponível, desde o último dia 4 
de abril, a vacina contra a gripe 
para pessoas com 60 anos ou 
mais e profissionais de saúde. 
O imunizante é disponibilizado 
em todas as Unidades Básicas 
de Saúde do município, das 
8 às 16 horas, e na Estação 
Cultura, das 8 às 20 horas. O 
que levar? Documentos pes-
soais e carteira de vacinação. 
Profissionais devem levar 
comprovante de vínculo com 
instituição de saúde. Também 
continuam disponíveis nestes 
locais, as doses necessárias 
das vacinas contra a Covid 19 
para quem está com o sistema 
de imunização incompleto.

Paula Lemos assina convênio para reconstrução 
da ponte da Avenida Fraternidade Paulista

A prefeita da Estância Turís-
tica de Barretos, Paula Lemos, 
assinou na última quarta-feira 
(6), o convênio para a recons-
trução da ponte da Avenida Fra-
ternidade Paulista, importante 
via de acesso entre os bairros 
Christiano Carvalho e Barretos 
II, que foi afetada pela tempes-
tade do dia 6 de janeiro.

O próximo passo após a 
assinatura do convênio é a 
contratação da empresa para 
execução das obras, que de-
vem ser iniciadas em um pra-
zo de até 20 dias.

Paula agradeceu o apoio do 
atual governador, Rodrigo Gar-
cia, e lembrou que esse processo 
foi realizado em tempo hábil, pois 
como se trata de uma verba esta-
dual foi necessário apresentar um 
projeto consistente para ser anali-
sado e aprovado pelo governo.

“Em três meses conseguir 
assinar e a gente poder come-
çar, daqui a alguns dias, essa 
obra, é muito gratificante”, 
comemorou a prefeita.

“Depois de uma tragédia, 
hoje é um dia que nós podemos 
dizer que estamos felizes de po-
der começar a recuperar também 
essa importante via de acesso de 
Barretos”, disse o presidente da 
Assembleia Legislativa do Esta-

do de São Paulo, Carlão Pigna-
tari, que esteve na cidade logo 
após as fortes chuvas.

O deputado Geninho Zulia-
ni, que também acompanha as 
obras de reconstrução da cidade, 
destacou a importância do traba-
lho que vem sendo realizado.

“A Paula herdou uma cida-
de cheia de dívidas, com uma 
série de problemas. E também 
problemas estruturais, com 
galerias antigas e subdimen-
sionadas, mal feitas. Agora, 
além de consertar os estragos 
da chuva, também faz obras 
para garantir que outros pro-
blemas não aconteçam no fu-
turo”, completou o deputado.

Alexandre Monclús Roma-
nek, Secretário-Chefe da Casa 
Militar e Coordenador da Defe-
sa Civil do Estado, disse que o 
governo estava atento a Barre-
tos desde o dia da forte chuva.

“É uma importante obra. São 
praticamente R$ 2,6 milhões de 
reais dos cofres do Estado, con-
tando com o apoio do nosso go-
vernador Rodrigo Garcia, para 
socorrer esse importante mu-
nicípio do nosso Estado. Com 
certeza vai ser uma obra que vai 
garantir a mobilidade urbana de-
pois do desastre que aconteceu”, 
finalizou o secretário.

Bairro Vida Nova terá UBS 
após pedido de Paulo Correa

O governo do Estado formali-
zou convênio para construção de 
uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) no bairro Vida Nova, no 
valor de R$ 835 mil. “Quase um 
ano depois, a prefeita confirmou 
a assinatura do convênio para 
abrir a licitação. É uma conquista 
importante para o Vida Nova, um 
bairro novo, com centenas de fa-
mílias, que precisam de um aten-
dimento de saúde mais próximo”, 
comentou Paulo Correa, na foto, 
acompanhado do deputado esta-
dual André do Prado, da prefeita 
Paula Lemos e do secretário Ru-
bens Cury. Página 4

33º Batalhão da Polícia Militar 
celebra 36º aniversário de 

instalação com solenidade de 
reconhecimento profissional

Nesta quinta-feira (7) foi reali-
zada a solenidade comemorativa 
alusiva aos 36 anos de instalação 
e funcionamento do 33º Batalhão 
de Polícia Militar do Interior, si-
tuado na cidade de Barretos.

O evento foi realizado na 
sede do batalhão, ocasião em 
que o Tenente Coronel, Mau-
rício Rafael Jerônimo de Melo, 
comandante do 33º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, agra-
deceu e reconheceu, através de 
entrega de Láureas de Mérito 

Pessoal e Medalhas Cívicas, 
“os policiais militares que se 
destacaram meritoriamente 
no cumprimento do dever ou 
pelo notório empenho e envol-
vimento nas causas nobres em 
prol da nossa comunidade”.

Na oportunidade, também 
foram homenageados, por meio 
da entrega de Medalhas Cívicas, 
personalidades civis que têm 
contribuído de forma relevante 
com as causas voltadas para me-
lhor servir a comunidade.

Doações para Casa Vovô Antônio
Os amigos Edimilson Macedo e Francisco Carvalho 

enviam, por meio da imprensa, agradecimentos a todos 
que colaboraram nas doações de 8 duchas e 110 litros 
de leite para a Casa Vovô Antônio. Localizada em Bar-
retos, na Avenida Roberto Calugnatti, nº 3200, Jardim 
Campo Redondo (fone 3322-0035), a instituição acolhe 86 
pessoas entre crianças no tratamento de câncer e seus 
acompanhantes. A funcionária Suelyn Carolina Silva, que 
recebeu as doações, reforçou a importância de cada aju-
da para a instituição. “Necessitamos também de colchões, 
além de outros materiais”, informou a funcionária.

Controle de Vetores 
realiza nebulização 

contra a dengue 
em imóveis

Os agentes de Controle de 
Vetores da prefeitura de Barretos 
estão realizando a nebulização 
de inseticida contra o Aedes Ae-
gypti, mosquito transmissor da 
dengue, em imóveis residenciais 
e comerciais. Na quarta-feira (6) 
foi realizada a ação no bairro 
Santa Helena. Segundo Cristiane 
Parreira Lima, coordenadora do 
Controle de Vetores do município, 
na visita é realizada a elimina-
ção dos possíveis criadouros do 
mosquito e posterior nebulização 
local. “A intenção é atender todos 
os bairros da cidade”, disse.

Exposição de pinturas “Meninas Bailarinas” 
tem abertura no Grêmio neste sábado

Acontece neste sábado, dia 
9, às 20 horas, a abertura da Ex-
posição de Pinturas “Meninas 
Bailarinas”, na sede central do 
Grêmio Literário e Recreativo 
de Barretos. A sede fica locali-
zada na Avenida 19, nº 976, e a 
exposição estará aberta aos vi-
sitantes até o dia 18 de abril, de 
segunda a sexta-feira.

Serão expostos 40 quadros de 
8 artistas plásticos barretenses: 

Carmen Lorenzi, Conceição Bor-
ges, Dorinha Vitali, G. Rodrigues, 
Marcos Diamantino, Marita Ma-
galhães, Rosa d’Ávila e Shirley 
S. Pignanelli, que se inspiraram 
em 4 “meninas bailarinas”, isto é 
“Modelos Vivos”: Maria Caroli-
na V. Martins, Maria Luiza de P. 
Santos, Rhubia M. Flausino Ge-
yer e Yasmim Omar Yassine.

A exposição é uma parceria 
da ABC (Academia Barretense 

de Cultura), que tem como pre-
sidente Aparecida Rosa Moro 
Carneiro, através do Núcleo de 
Artes Visuais, coordenado por 
Conceição Ribeiro Borges, e o 
Grêmio Literário e Recreativo de 
Barretos, presidido pelo dr. Car-
los Alberto Queiroz de Carvalho 
Alves, através do diretor cultural, 
dr. Marco Antônio Teixeira Cor-
rêa; e o Guta Bampa Ballet, co-
mandado por Guta Bampa.
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Opinião
Igor Sorente é 

jornalista e escreve 
semanalmente para a coluna.

TURISMO O ANO INTEIRO
Centenas de municípios se 

reuniram entre os dias 28 e 30 de 
março em Campos do Jordão (SP) 
no 64º Congresso Estadual de Mu-
nicípios. Tatuí e Jundiaí, por exem-
plo, foram mostrar seu potencial 
turístico. Outros prefeitos foram 
buscar inovações nas áreas de go-
vernança e sustentabilidade. 

SORTE PARA BEBEDOURO
Ao assumir o governo de São 

Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) forta-
leceu a candidatura do ex-prefeito 
de Bebedouro, Fernando Galvão 
(União Brasil) que deve concorrer 
a deputado estadual.

GUARDIÃO NA RETAGUARDA
Articulador estadual do PSD, 

o ex-vereador Raphael Dutra re-
uniu-se no início da semana com 
Gilberto Kassab para alinhar as 
candidaturas das eleições de 2022.

FORÇA NO MOVIMENTO
Vereador Paçoca (SD) está em-

penhado na reeleição de Lula (PT) 
para presidência da república. A 
possível vitória garantirá o forta-
lecimento de seu sindicato e dos 
movimentos sindicais.

VEREADOR MONÁRQUICO
Ganhou notoriedade até na 

imprensa regional nesta semana o 
discurso do vereador Paçoca (SD) 
ao mandar professores que estavam 
na sessão da Câmara Municipal a fi-
carem quietos e ainda disse que os 
educadores não são inteligentes. O 
que será que ele quis dizer com isso?

VEREADORES SEM UNIÃO
Parlamentares do DEM e PSL 

de Barretos ainda não oficializa-
ram a troca de nomenclatura de 
seu partido para a União Brasil. Na 
legenda durante as transmissões 
das sessões consta o partido com 
a denominação antiga.

REPUBLICANOS NO JOGO
A bola da vez é o partido Re-

publicanos que ganhou a filiação 
de Tarcísio de Freitas. O pré-candi-
dato ao governo de São Paulo foi 
ministro da Infraestrutura no go-
verno Jair Bolsonaro, bem como 
diretor executivo e diretor geral 
do Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes duran-
te o governo Dilma Rousseff.

ENGENHEIRO NA CÂMARA
O engenheiro Vinícius Marche-

PAINEL 
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se Marinelli, atual presidente esta-
dual do CREA, anunciou sua pré-
-candidatura a deputado federal e 
deverá contar com apoio de enge-
nheiros, arquitetos e agrônomos.

FORTALECIMENTO DA REGIÃO
A região de São José do Rio 

Preto já tem seus pré-candidatos 
a deputados: Valdomiro Lopes 
(PSD), Geninho Zuliani (União Bra-
sil), Fausto Pinato (PP), Luiz Carlos 
Motta (PL), Edinho Filho (MDB) e 
Eleuses Paiva (PSD). A Coronel He-
lena (REP) pode vir a ser vice-go-
vernadora ou deputada.

QUARENTENA PARA MORO 1
Em setembro do ano passado, 

22 parlamentares então no DEM e 
no PSL votaram a favor da exigên-
cia de uma quarentena para juízes, 
membros do Ministério Público, po-
liciais federais, rodoviários federais, 
policiais civis, guardas municipais, 
militares e policiais militares. A reve-
lação foi feita pelo Blog do Noblat.

QUARENTENA PARA MORO 2
O debate sobre a exigência 

dessa quarentena tinha como alvo 
Sérgio Moro, que já despontava 
como candidato à Presidência da 
República. Os deputados paulistas 
que votaram favorável a quarente-
na são: Alexandre Leite, Eli Corrêa 
Filho e Geninho Zuliani.

A DISPOSIÇÃO DO CAPITÃO
Aos 45 do segundo tempo, 

Paulo Skaf se filiou ao Republicanos 
e está à disposição de Jair Bolsona-
ro (PL) no Estado de São Paulo.

IRONIA DO DESTINO
Ex-secretário de saúde de Bru-

no Covas e Ricardo Nunes, o ex-
-deputado Edson Aparecido pode 
protagonizar uma ironia: ser vice 
na chapa ao governo de São Paulo 
do Rodrigo Garcia (PSDB), que o 
derrotou por um voto para presi-
dência da ALESP em 2005.
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Dom Milton Kenan Júnior
Bispo Diocesano de Barretos

Reflexões sobre o trabalho híbrido e a 
modernização das relações de emprego
Nesse novo período de retomada econômica, após dois anos de incertezas devido à pandemia de Covid 

19, Maria Olinda Maran Longuini, diretora de Comunicação do Sindicato das Empresas de Prestação de 
Serviços a Terceiros e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo (Sindeprestem), apresenta neste 

artigo, esclarecimentos importantes sobre o teletrabalho e o já tradicional home Office. Segue.
No último dia 28 de março, 

a modernização das leis traba-
lhistas ganhou uma nova luz. Foi 
publicada a Medida Provisória 
nº. 1.108/2022, que alterou, entre 
outros pontos significativos, as re-
gras do teletrabalho, reconhecen-
do o trabalho na forma híbrida.

Essa nova mudança é refle-
xo das transformações recen-
tes das relações trabalhistas 
provocadas, principalmente, 
pela revolução tecnológica e 
pela pandemia da Covid-19.

Essas novas alterações são 
também reflexos da Reforma 
Trabalhista, que foi promulga-
da em 13 de julho de 2017, mas 
ainda é cercada de críticas, in-
compreensões e de más inter-
pretações. Isso porque muitos 
procuram usar esse moderno 
instrumento legal como ferra-
menta ideológica e política.

Cabe esclarecer, então, que 
a Reforma Trabalhista – Lei 
13.467/17, e todas as moder-
nizações trabalhistas propostas 
desde 2017 têm um único espíri-
to: respeito ao trabalhador e um 
novo fôlego aos empregadores.

A ideia central é diminuir a 
burocracia e os conflitos para 
conseguir gerar novas vagas 
no mercado de trabalho.

Modernizar uma regra tra-
balhista não significa suprimir 
direito, mas, sim, traduzir no-
vos meios legais para novos 

Diocese apresenta a Circular 03/2022 do bispo diocesano
Prezados (as) irmãos (ãs)
Na perspectiva da Campa-

nha da Fraternidade 2022, com o 
tema “Fraternidade e Educação”, 
e o lema: “Fala com sabedoria e 
ensina com amor”, tendo em vis-
ta a celebração do Ano “Amoris 
Laetitia” da Família, que se en-
cerrará com o Encontro Mundial 
das Famílias, previsto para o pró-
ximo mês de junho, gostaria de 
chamar a atenção de vocês para a 
importância das famílias assumi-
rem a sua missão de educadoras.

Nas famílias, crescemos como 
Jesus no lar de Nazaré em sabedo-
ria, idade e graça (cf. Lc. 2,40.52). 
Nelas descobrimos o valor da 
vida, desde a sua concepção até o 
seu fim natural; a superar o egoís-
mo e lançar-nos no amor que cui-
da e se responsabiliza pelo outro 
incondicionalmente.

Aos pais cabe a responsabili-
dade de formar seus filhos para os 
valores éticos, a maturidade afe-
tiva, o consumo consciente, o en-
frentamento das situações de risco, 
por exemplo, os abusos, as agres-
sões, as drogas (CF-2022, n. 182).

E isso pode ter como ponto de 
partida a preocupação dos pais com 
o que oferecem aos seus filhos para 
diversão e entretenimento, aquilo 
que entra em seus lares através da 
televisão, do computador e dos ce-
lulares, e com quem eles convivem 
nos seus tempos livres.

Não se trata, porém, de adotar 
uma atitude controladora, mas 

tempos. E o trabalho híbrido é 
o principal exemplo disso.

Com o crescimento expo-
nencial do teletrabalho e do 
home office, por conta dos 
efeitos da pandemia da Co-
vid-19, milhões de trabalha-
dores tiveram que se adequar 
a uma nova realidade na rela-
ção de emprego. Tiveram que 
trocar escritórios pelas salas e 
quartos de suas residências.

E, agora, com o avanço da 
vacinação em todo país, mui-
tos trabalhadores estão vol-
tando ao trabalho presencial.

Entretanto, as empresas 
também passaram por uma sé-
rie de transformações impor-
tantes neste período e, muitas, 
reduziram seu espaço físico ou 
optaram por manter o sistema 
de home office, com a possibili-
dade de um sistema híbrido. E, 
assim, muitos de seus empre-
gados terão que ou poderão se 
revezar entre dias de trabalho in 
loco e dias de trabalho em casa.

E o que a MP proposta 
pelo Governo Federal fez foi 
dar maior segurança jurídica a 
esta nova relação.

A primeira alteração foi a 
equiparação do teletrabalho 
ao home office. Quando a Lei 
13.467/17 trouxe o teletrabalho 
como nova modalidade contra-
tual buscou separar de forma clara 
o trabalho remoto do home office.

O teletrabalho era efetiva-
mente um novo tipo de con-
trato, enquanto o home office 
era uma política empresarial 
que não alterava o contrato 
original de trabalho, apesar da 
ausência de regulamentação.

Agora, porém, com a equi-
paração das modalidades, não 
importa mais se os serviços são 
prestados em ambiente externo 
em todo o período ou em período 
predominante, já que essa distin-
ção não é mais necessária para 
determinar se o trabalho será ou 
não considerado teletrabalho.

E a jornada dos empregados 
em regime de teletrabalho de-
verá, em regra, ser controlada, 
seja por meios de comunicação 
eletrônicos ou tecnologias de 
controle remoto, com obser-
vância da legislação correspon-
dente, em empresas que contam 
com mais de 20 empregados.

Já os termos do home offi-
ce deverão constar em docu-
mento específico e individual 
(Contrato/Aditivo Individual 
de Trabalho).

Outro ponto importante é 
que a MP abrange ao regime 
de teletrabalho os aprendizes e 
estagiários. Vale citar também 
que a MP possibilita que seja 
realizada a alteração do regime 
de teletrabalho para o presencial 
por determinação do emprega-
dor, observadas as condições 

legais; a ausência de controle 
de jornada para trabalhadores 
que realizam atividades por 
produção ou tarefa; a ausência 
de regime de prontidão ou de 
sobreaviso, exceto quando hou-
ver previsão em acordo indivi-
dual ou em acordo/convenção 
coletiva; a competência da base 
territorial do estabelecimento 
de lotação do empregado para 
embasar enquadramento sindi-
cal e aplicação da lei.

A nova MP também trou-
xe importantes alterações das 
regras de pagamento do auxí-
lio-alimentação para garantir 
que os recursos sejam efeti-
vamente utilizados para o pa-
gamento de refeições em res-
taurantes e estabelecimentos 
similares ou para a aquisição 
de gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais.

E também a proibição de 
cobrança de taxas negativas ou 
descontos na contratação de em-
presas fornecedoras de auxílio-a-
limentação. A nova regra prevê 
multas que variam de R$ 5 mil a 
R$ 50 mil, que podem ser dobra-
das em caso de reincidência.

São medidas de atualiza-
ção, modernização e de maior 
garantia jurídica das relações 
trabalhistas. Uma segurança 
necessária para patrões e em-
pregados em momento de cri-
se e retomada econômica.

permitir que os filhos se desper-
tem para a importância das suas 
escolhas, para a responsabilidade 
de suas decisões, e compreen-
dam a liberdade como capacida-
de de se deixarem conduzir pelo 
bem, o belo e o verdadeiro.

A maturidade de alguém se 
mede pela sua capacidade de es-
colhas sensatas e responsáveis, 
que leva a compreender que a 
sua vida e a vida de sua comu-
nidade estão em suas mãos e que 
esta liberdade é um dom imenso.

Hoje, a educação realizada 
no seio das famílias tem que ser 
uma proposta que valoriza o que 
há de bom, de melhor na própria 
vida e na vida dos outros.

O Papa Francisco afirma 
que “uma formação ética válida 
implica mostrar à pessoa como 
é conveniente, para ela mesma 
agir bem. Muitas vezes, hoje, é 
ineficaz pedir algo que exija es-
forço e renúncias, sem mostrar 
claramente o bem que se poderia 
alcançar com isso” (AL 263).

Neste aspecto é importante o 
esforço por criar hábitos que ga-
rantam a liberdade e a convivên-
cia com os outros. Assim, uma 
criança e um jovem só apren-
derão a dizer “por favor”, “com 
licença” e “obrigado” se houver 
uma certa insistência e ao mes-
mo tempo exemplo daqueles que 
desempenham o papel de educar. 
Sem a repetição de determinados 
comportamentos bons, será difí-

cil chegar a educar condutas li-
vres e positivas entre as pessoas.

A família é a primeira escola 
dos valores humanos, no qual se 
aprende o bom uso da liberdade, 
afirma Francisco (AL 274). Quan-
tas vezes nós constatamos que 
algumas inclinações, que foram 
se estabelecendo desde a infân-
cia, permanecem por toda a vida 
como uma inclinação favorável 
ou como uma rejeição espontânea 
diante de certos comportamentos.

Na família aprendemos a viver 
em sociedade, pois é nela que nós 
aprendemos a relacionar-nos com 
o outro, a escutar, a partilhar, su-
portar, respeitar, ajudar e conviver.

Nela é que se rompe o primeiro 
círculo do egoísmo mortífero, fazen-
do-nos compreender que vivemos 
junto dos outros, com os outros, que 
são dignos da nossa atenção, da nos-
sa gentileza e do nosso afeto.

Um dos desafios que vivem as 
famílias é a realidade das tecnolo-
gias de comunicação e diversão, 
que acabam por ocupar grande par-
te da vida dos seus membros, subs-
tituindo o contato pessoal, o diálo-
go e a convivência familiar. O Papa 
fala de “autismo tecnológico”, que 
expõe as pessoas às manipulações 
que procuram entrar na sua intimi-
dade com interesses egoístas.

Diante deste horizonte desafia-
dor e ao mesmo tempo promissor, 
as comunidades podem oferecer 
um apoio à missão educativa da 
família, organizando em seu seio 

a pastoral familiar ou implantar 
algum movimento familiar que 
favoreça a troca de experiências, 
e um caminho de vivência cristã, 
maduro e consciente; bem como 
através da catequese de iniciação.

A todas as famílias e a cada um 
de vocês que dedicam um tempo do 
seu mês para ler e refletir minhas 
circulares, meus votos de uma san-
ta e abençoada Páscoa do Senhor!

Na ressurreição do Senhor re-
nasce a nossa esperança e se forta-
lece nossa confiança por dias melho-
res, onde a morte seja tragada pela 
vida, e o ódio derrotado pelo amor.

A todos meus votos de 
ABENÇOADA PÁSCOA DO 
SENHOR!
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“Tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar...É indispensável que o bem se propague...Uma atitude positiva desencadeia outra. O amor contagia.” (Chico Xavier)

A semana começou com festa para Lourdes Aparecida das Mer-
cês, que completou idade nova no último dia (04). A professora, 
que está aposentada, já ensinou muitos barretenses, comparti-
lhando seus conhecimentos de matemática e ciências. No dia do 

niver, ela recebeu centenas de felicitações de saúde e realizações, 
e todo o carinho dos filhos Carlos Henrique e Kássia, e do mari-

dão Estevão Rosário. Felicidades Lourdes! (foto: King Studio)

Aconteceu dia 31 de março, no Centro de Eventos Dr. Paulo Prata, 
o jantar show com o cantor Gusttavo Lima, em prol do Hospital de 

Amor. E quem esteve presente, fazendo fotos do evento, foi o Diego 
Vianna Rodrigues, o Diego Na Balada, que entre um click e outro, 

aproveitou para registrar o momento com O Embaixador. Sucesso!

Heloísa Nascimento, um exemplo de mulher, mãe, avó, amiga, além 
de ser uma pessoa que ama viver, celebrou mais um ano de vida na 
última terça-feira (05), e recebeu os cumprimentos dos amigos, fa-

miliares e das pessoas mais especiais de sua vida, dos filhos Kristian 
e Paola, e dos netos João Francisco e Valentina. Parabéns!

Amanhã, sábado (09), o parabéns vai para Vitor Souza Silva. 
Natural de Santos/SP, ele já passou pelos estados de Goiás 

e Mato Grosso, mas atualmente vive em Barretos e trabalha 
com energia fotovoltaica. Ele passa o dia recebendo milhares 

de cumprimentos de amigos e familiares, e todo o carinho dos 
pais Genial e Maria, e do irmão Roger. Feliz aniversário Vitor!

Dirce Nogueira chegou aos 4.4 esbanjando saúde, boa forma e mui-
ta vitalidade, em aniversário comemorado no dia (03). A festa foi em 
casa, ao lado de seus melhores presentes, das filhas Jéssica e Luiza, e 
do maridão Marcos Aurélio, e claro, não poderia faltar aquele pago-

de de respeito, com churrasco e cerveja gelada. Felicidades Dirce!

Simone Pardini, empresária do ramo de bolos caseiros e con-
feitados, que são deliciosos, comemorou mais um aniversário 
terça-feira (05). A data especial foi festejada ao lado do mari-
dão André e das filhas Bruna e Eduarda. Felicidades Simone!

Na quarta-feira (06), teve muitos cumprimentos e votos de 
felicitações de familiares e amigos, para Marcelo Belini, que 

completou mais um ano de vida. Parabéns!
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Logo após a assinatura do 
convênio com a Defesa Civil 
do Estado, a prefeita de Barre-
tos, Paula Lemos, disse que o 
próximo passo é a contratação 
da empresa para execução das 
obras, que devem ser iniciadas 
em um prazo de até 20 dias.

A prefeita agradeceu o 
apoio do atual governador, 
Rodrigo Garcia, e lembrou que 
esse processo foi realizado em 
tempo hábil, pois como se trata 
de uma verba estadual foi ne-
cessário apresentar um projeto 
consistente para ser analisado 
e aprovado pelo governo.

“Em três meses, conseguir 
assinar o convênio e a gente 
poder começar a obra daqui 
a alguns dias, é muito gratifi-
cante”, comemorou a prefeita.

“Depois de uma tragédia, 
nós podemos dizer que esta-
mos felizes de poder come-

çar a recuperar também essa 
importante via de acesso de 
Barretos”, disse o presidente 
da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, Carlão 
Pignatari, que esteve na cida-
de logo após as fortes chuvas.

Alexandre Monclús Ro-
manek, secretário-chefe da 
Casa Militar e Coordenador 
da Defesa Civil do Estado, 
disse que o governo estava 
atento a Barretos desde o dia 
da forte chuva.

“É uma importante obra. São 
praticamente R$ 2,6 milhões de 
reais dos cofres do Estado, con-
tando com o apoio do nosso go-
vernador Rodrigo Garcia, para 
socorrer esse importante mu-
nicípio do nosso Estado. Com 
certeza vai ser uma obra que vai 
garantir a mobilidade urbana de-
pois do desastre que aconteceu”, 
finalizou o secretário.

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

REUNIÃO DO SOCIALISMO E LIBERDADE
O ex-deputado Raul Marcelo (PSOL) tem encontro com 

filiados do partido na noite desta sexta-feira (8), em Barretos. 
O servidor público, Cláudio Machado, cotado para disputar 
uma vaga na Câmara Federal, participa da reunião.

A CULTURA DA PAZ
O vereador Professor Adilson Ventura (PL) defende o 

cultivo de uma cultura de paz, não a cultura da violência. 
Neste assunto, ele pensa diferente do candidato do seu parti-
do que busca a reeleição na presidência da República.

NA TURMA DO PIPOCO
Quem quer paz, muda para o Tibete, disse o vereador Ân-

gelo Tegami (PV). “Falou em arma, falou em pipoco, é co-
migo mesmo”, salientou.

PARA BOM ENTENDEDOR
Tentar explicar para quem não quer entender é difícil, co-

mentou o vereador Carlão do Basquete (PSD). “Só explico 
para quem quer entender”, completou.

LIDAR COM DESENTENDIDOS
“O que eu não consigo entender é porque a pessoa não 

entende”, observou o vereador Paçoca (SD).

USO POLÍTICO DA CATEGORIA
O vereador Raphael Silvério (PSDB) pediu aos seus colegas 

da Câmara para não fazer uso político da categoria dos profes-
sores. Ele pediu ainda que os edis andem de mãos dadas.

A SUGESTÃO DO PILATES
A implantação na rede municipal de saúde de um proje-

to de aulas gratuitas de Pilates para barretenses acima de 18 
anos, foi sugerida pelo vereador Rodrigo Malaman (PSDB) 
à prefeita Paula Lemos (União Brasil).

FEIRA LIVRE E ARTESANATO NO RECINTO
O vereador Ricardo Bodinho (PP) pediu para a prefeita 

Paula Lemos (União Brasil) mudar a feira livre da Praça 9 de 
Julho para o interior do Recinto Paulo de Lima Correa, es-
tendendo o espaço para artesãos comercializarem seus pro-
dutos nas manhãs domingueiras.

CONTRA OS RATOS DO JOCKEY
A aplicação de veneno contra ratos, escorpiões e baratas 

no imóvel que abrigava o Jockey Club é uma solicitação do 
vereador Chafei Neto (MDB) à prefeitura.

ALVARÁ PROVISÓRIO REGULAMENTADO
Vereador Eduardo do Mercado (REP) pediu para a prefeita 

Paula Lemos (União Brasil) enviar projeto de lei ou emitir decre-
to regulamentando a emissão de alvará provisório de construção

TRANSPORTE ESCOLAR É QUESTIONADO
O vereador Gabriel Uchida (União Brasil) questionou a 

prefeitura sobre a quantidade de crianças contempladas com 
o transporte escolar, quais são os trajetos dos veículos e os 
bairros atendidos.

DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura: O sindicato dos burros, de Fernando 

Correia Silva e Maurício Veneza, publicado pela editora Lê. 

De acordo com dados da Justiça Eleitoral, mais de 1,6 milhão de 
brasileiros tiveram o título de eleitor cancelado ou estão em situação 
irregular e têm até o dia 04 de maio para regularizar o documento. 
Vale lembrar que é importante estar em dia porque com o título can-
celado a pessoa corre o risco de enfrentar uma série de problemas, 
por exemplo: não conseguir votar, ser empossado em concurso públi-
co, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento 
de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito 
mantidos pelo governo, participar de concorrência pública e praticar 
qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou impos-
to de renda. O cidadão pode e deve requerer a emissão do documen-
to, consultar a situação de seu título e, se for o caso, solicitar a regu-
larização. Para regularizar o título, basta preencher o Requerimento 
de Alistamento Eleitoral (RAE) e pagar as multas para cada uma das 
eleições em que não houve comparecimento ou justificativa, além de 
levar o documento de identificação e comprovante de residência.

MAIS DE 1,6 MILHÃO DE PESSOAS 
ESTÃO COM SITUAÇÃO IRREGULAR 

O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para o dia 
02 de outubro, data em que os brasileiros deverão eleger o presidente 
da república, governadores, senadores, deputados federais e esta-
duais. Geralmente, o cadastro eleitoral é fechado 150 dias antes da 
eleição, o que significa que os eleitores devem estar com a documen-
tação em dia antes de 4 de maio, data limite para retificar a situação.

Prazo para regularizar o título 
de eleitor está chegando: dia 

04 de maio é a data limite

O governo do Estado de 
São Paulo formalizou convênio 
para construção de uma Unida-
de Básica de Saúde (UBS) no 
bairro Vida Nova, no valor de 
R$ 835 mil. A publicação foi 
realizada no Diário Oficial do 
dia 2 de abril de 2022.

Em abril de 2021, em reu-
nião agendada pelo deputado es-
tadual, André do Prado (PL), o 
vereador e presidente da Câmara 
de Barretos, Paulo Correa (PL), 
esteve juntamente com o depu-
tado e a prefeita Paula Lemos na 
Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento Regional com o secretá-
rio Rubens Cury, reivindicando a 
construção da UBS.

Bairro Vida Nova terá 
UBS após pedido de Paulo Correa

Com a publicação realizada 
no Diário Oficial e assinatura do 
convênio, a prefeitura de Barre-
tos está apta a iniciar as obras de 
construção em área localizada en-
tre as Ruas VN-36 Abadia Carlos 
da Silva e VN-34 Santo Donato, 
e as Avenidas VN-19 Mauro Be-
nedicto de Menezes e VN-21 Er-
nesto Tertulino Pereira Luz.

“Quase um ano depois, a 
prefeita confirmou a assinatura 
do convênio para abrir a licita-
ção. É uma conquista importan-
te para o Vida Nova, um bairro 
novo, com centenas de famí-
lias, que precisam de um aten-
dimento de saúde mais próxi-
mo”, comentou Paulo Correa.

Com ajuda de Geninho, liberados recursos para 
reconstrução de ponte destruída por temporal em Barretos

Foi assinado na última quar-
ta-feira (6), no Palácio dos Ban-
deirantes em São Paulo, con-
vênio entre a Defesa Civil do 
Estado e a prefeitura de Barretos 

para reconstrução da ponte loca-
lizada na Avenida Fraternidade 
Paulista, que liga os bairros Bar-
retos II e Christiano Carvalho. O 
local foi fortemente atingido por 

um temporal registrado na ci-
dade em janeiro deste ano, des-
truindo toda a instalação.

O deputado federal, Geni-
nho Zuliani, ao saber do ocor-

rido, intermediou solicitação 
com o governador de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia, para libe-
ração de recursos para diver-
sos reparos em toda a cidade.

“Não medimos esforços, 
em alinhar com o governo do 
estado de São Paulo, a libera-
ção de recursos voltados para a 
recuperação deste trecho, e de 
outros afetados em Barretos. A 
Paula herdou, como prefeita, 
uma cidade com muitos pro-
blemas e estamos a postos em 
auxiliar o município na reso-
lução destas situações, sempre 
com apoio do governo de São 
Paulo”, frisou o parlamentar.

Para essa obra, Barretos 
deverá receber R$ 2,6 mi-
lhões do governo.

Participaram da cerimônia, 
a prefeita de Barretos, Paula 
Lemos, o deputado estadual e 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, Carlão Pignatari, o 
secretário chefe da Casa Mi-
litar e Coordenador da Defesa 
Civil de SP, Coronel Alexan-
dre Monclús Romanek.

Reconstrução da ponte da 
Avenida Fraternidade Paulista 

deve ser iniciada em 20 dias
Produtores rurais, micro 

e pequenas empresas podem 
participar da capacitação gra-
tuita na próxima segunda-fei-
ra, 11 de abril, às 18h30; ação 
é promovida pelo Sebrae-SP e 
Portal de Compras Públicas.

Produtores rurais, micro e 
pequenos empresários da re-
gião de Barretos podem se 
inscrever no curso sobre como 
vender seus produtos para go-
vernos e prefeituras que será 
realizado na próxima segun-
da-feira, dia 11, às 18h30, de 
forma online.

A capacitação sobre com-
pras públicas é promovida 
pelo Sebrae-SP e Portal de 
Compras Públicas. As inscri-
ções são gratuitas.

Durante a capacitação, os 
participantes receberão infor-
mações sobre os benefícios, 
vantagens, oportunidades e 
como participar das compras 
públicas para aumentar as 
vendas e a área de atuação. 
De acordo com a analista de 
negócios do Sebrae-SP, Mar-
gareth Kavaguti, o acesso ao 
mercado é uma das principais 
dificuldades do dono de uma 
pequena empresa.

“Vender para o Poder Pú-

Curso sobre compras públicas 
está com inscrições abertas 

para região de Barretos

blico é uma alternativa total-
mente viável para o pequeno, 
mas é preciso ficar atento aos 
editais e elaborar um projeto 
de vendas para saber se terá 
capacidade de atender os pe-
didos. O curso vai mostrar 
onde buscar essas informa-
ções e participar desses pro-
cessos”, afirma Kavaguti.

Além do curso, o Sebrae 
também pode ajudar o em-
preendedor a se preparar para 
essa venda. “Os pequenos ne-
gócios têm tratamento dife-
renciado nas compras públi-
cas. A oportunidade existe, 
mas é preciso estar prepara-
do”, completa a analista.

Os interessados podem se 
inscrever gratuitamente por 
um link e mais informações 
podem ser obtidas no telefone 
(17) 3321-6470 (opção 4).
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Representado a força do 
turismo do Norte Paulista, o 
Barretos Country Thermas 
Park foi um dos destaques na 
24ª Feira de Turismo AVIRRP 
(Associação das Agências de 
Viagem de Ribeirão Preto e 
Região), que reuniu agências 
de turismo de todo o Brasil, 
em Ribeirão Preto.

O GR Group, que adminis-
tra o Barretos Country, anun-
ciou um investimento de mais 
de R$ 250 milhões para os 
próximos anos, aumentando a 
oferta de hospedagem e a ca-
pacidade do parque aquático, 
com implantação de novas es-
truturas e atrações para toda a 
família. O masterplan do gru-
po prevê, até 2026, cerca de 
500 apartamentos no resort - a 
oferta hoje é de 218.

“Desde a nossa chegada em 
Barretos, nosso plano é forta-
lecer a cidade como destino de 
férias. Por isso não paramos de 
investir na ampliação do com-
plexo e estamos preparados 
para um futuro promissor”, diz 
Filipe Rezende, vice-presidente 
de Construção, Entretenimento 
e Hotelaria do GR Group.

Rezende ressalta que o turis-
mo é uma grande força para a 
retomada econômica no Estado 
de São Paulo e do país, e a pre-
sença na 24ª edição da AVIRRP, 
primeiro evento realizado de 
forma presencial desde o iní-
cio da pandemia, intensificou o 
networking. Além de trazer as 
novidades no cenário de turismo 
com investimentos, inovações, 
adaptações e mudanças.

EXPANSÃO
O GR Group já iniciou a ex-

pansão do parque aquático do 
Barretos Country, com amplia-
ção da capacidade de público, 
que vai saltar de 3 mil para 4,5 
mil pessoas em 2023, e dobran-
do até 2025, chegando a 6 mil 
pessoas. Também está prevista 
a chegada de novas atrações, 
uma delas será entregue já no 
ano que vem, bem como o re-
posicionamento da fazendinha, 
entre outras inovações.

O parque funciona todos 
os dias, exceto às quartas-fei-
ras, e recebe hóspedes e pú-
blico em geral, com ingressos 
diários disponíveis para com-
pra no site, com promoção es-
pecial para os barretenses.

Com o intuito de arrecadar 
fundos em prol do Hospital de 
Amor, será realizado neste sá-
bado, 9 de abril, a 21ª edição 
do Leilão “Direito de Viver” 
de Barretos. O evento aconte-
cerá no Parque do Peão, a par-
tir das 11 horas, aberto a toda a 
população da cidade e região.

Contando com o apoio de 
diversos parceiros, de diferen-
tes segmentos, serão leiloadas 
cabeças de gado, outros ani-
mais e muitas prendas. Além do 
leilão, a programação também 
inclui um delicioso almoço.

Para o gerente de captação 
de recursos do HA, Luiz Antô-
nio Zardini, o evento é extrema-
mente importante, pois contribui 
com a arrecadação de recursos 
financeiros a favor de uma cau-
sa muito nobre: oferecer trata-
mento oncológico de qualidade 
e humanizado aos pacientes que 
enfrentam o câncer.

“Cada vez que as pessoas 
abraçam os nossos eventos, como 
os nossos leilões, por exemplo, 
elas ajudam a salvar vidas”, de-
clarou Zardini, na foto, ao lado de 
Henrique Prata em leilão virtual.

O coelhinho antecipou a 
chegada da época mais deli-
ciosa do ano, com sabor de 
chocolate, e levou alegria 
para pequenos e toda família 
no North Shopping Barretos, 
no último final de semana.

Uma sessão de fotos da 
criançada, dos amigos, dos 
pais, dos avós, dos titios, dos 
primos, enfim, de todo mundo, 
com o Coelho da Páscoa, mo-
vimentou o centro de compras 
no sábado e domingo passado.

O sucesso foi tamanho 
que o Coelhinho já anunciou 
sua volta neste domingo, dia 
10, às 15 horas, e em outros 
dias até a Páscoa.

Nas sessões, os celulares 
das famílias podem ser usa-
dos, ou ainda pelo fotógrafo 
do shopping. A ação é gratuita 
e as fotos, mediante autoriza-
ção, estão sendo publicadas 
nas redes sociais do North 
Shopping, Facebook e Ins-

tagram. É mais uma ação da 
“Páscoa - Do Tamanho da Sua 
Família”, tema deste ano.

“Além das sessões de fo-
tos com o Coelho da Páscoa, 
não poderia faltar nossa tra-
dicional Caça aos Ovos, que 
crianças e adultos adoram. 
Todos se divertem muito e a 
atividade recreativa acontece 
no dia 14 de abril, às 19 ho-
ras”, antecipou Ricardo Mar-
tins Marques, gerente geral 
do North Shopping Barretos.

Para as compras de Páscoa, 
as lojas Americanas, a Cacau 
Show, o Supermercado Sa-
vegnago, a Chocolates Brasil 
Cacau, a Loja 1 a 99 e a Casa 
Pedro Garcia também estão 
preparadas e com os estoques 
abastecidos das melhores mar-
cas de ovos de chocolate, tru-
fas, bombons, barras de choco-
late, brinquedos, coelhinhos de 
pelúcia, decoração para casa, 
entre outros itens.

Entre os dias 21 e 23 de 
abril, o Parque do Peão de 
Barretos muda o estilo e abre 
espaço para o evento que quer 
ser reconhecido como o maior 
festival de samba e pagode do 
país: o SAMBA BARRETOS.

A programação da primei-
ra edição do festival já co-
meça grande: são 18 atrações 
confirmadas, que garantirão 
cerca de 40 horas de música 
para o público.

Além do samba e pagode, 
o “after” diário está garantido 
com toda cultura e melodia de 
artistas do universo trap, sub-
gênero do rap, fenômeno nas 
plataformas de streaming. Tudo 
acontece dentro do Parque do 
Peão, um espaço de mais de 2 
milhões de metros quadrados 
com infraestrutura completa 
pra receber grandes eventos.

Hospital de Amor realiza 21° leilão “Direito de Viver” em 
Barretos, com arrecadação 100% em prol da instituição

Coelhinho da Páscoa 
visitou o North Shopping 
no último final de semana

Barretos Country mostra a força do turismo 
do Norte Paulista em feira de turismo

Parque do Peão em Barretos sedia 
evento de samba, pagode e trap

Reunindo 18 atrações, festival acontece de 21 a 23 de abril
ATRAÇÕES

No feriado de Tiradentes 
(21/04) os shows são de Dil-
sinho, Mumuzinho, dos gru-
pos Menos é Mais e Vou Zuar, 
com encerramento comanda-
do por L7NNON.

Já na sexta (22/04) é a vez 
de Sorriso Maroto, Ferrugem, 
Di Propósito, Envolvência e 
Akatu, com Orochi no after.

No sábado (23/04), o en-
cerramento com chave de ouro 
do evento é com Raça Negra, 
Belo, Turma do Pagode, Pixo-
te, Presença, Karinah e Matuê.

INGRESSOS
O público poderá optar por 

três espaços diferentes para 
curtir o SAMBA BARRE-
TOS: Stage-Pista, Front Stage 
e Camarote Open Premium. A 
venda ocorre através do site 
totalacesso.com ou em pontos 

de venda físicos em Barretos 
e Ribeirão Preto.

Os pontos de venda de 
ingressos em Barretos são a 

Loja Os Independentes, na 
avenida 43, esquina da rua 
38, e na Loja Golfe Class, no 
North Shopping Barretos.

Abertas as inscrições para o 
Concurso Garota Motorcycles 2022

O Concurso Garota Mo-
torcycles 2022 está com ins-
crições abertas até o dia 17 
deste mês. Podem concorrer 
aos títulos de Garota Motor-
cycles e Musa Motorcycles 
candidatas com idade entre 18 
e 30 anos, de todo Brasil.

No total, 12 mulheres serão 
selecionadas e apresentadas no 
dia 20 de abril. Já a revelação 
das campeãs ocorrerá no dia 
30 de abril, no Parque do Peão, 
durante a programação do Bar-
retos Motorcycles 2022.

“Cada candidata deverá 

representar um motoclube. 
Mas, caso uma delas não te-
nha a quem representar, a in-
dicação de um motoclube será 
feita pela própria organização 
do evento”, explica o presi-
dente de Os Independentes, 
Jerônimo Luiz Muzetti.

A vencedora do Concur-
so Garota Motorcycles será 
premiada com o valor de R$ 
1.000,00 e, ainda, ganhará mais 
duas credenciais para o acesso 
à tradicional Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos 2022, 
que acontecerá em agosto. Já 

a Musa Motorcycles ganhará 
R$ 500,00 e, também, duas cre-
denciais para a maior festa do 
peão da América Latina.

18º BARRETOS 
MOTORCYCLES

O evento acontecerá de 29 
de abril a 1º de maio, no Parque 
do Peão de Barretos. É o tradi-
cional encontro de motociclistas 
recebido pela cidade e que já se 
tornou referência no Brasil.

Além de shows musicais 
com grandes nomes da música 
brasileira, acontecem apresen-
tações de equipes profissionais 
de acrobacias, lançamentos e 
apresentação de novidades de 
marcas do setor, bandas locais, 
city tour, bar temático, entre 
outros atrativos.

A PROGRAMAÇÃO 
PARA 2022 SERÁ:

- 29 de abril: shows de 
acrobacias e de Raimundos, 
Trecho Urbano, Tia Zicca.

- 30 de abril: Biquini Cava-
dão, Overdriver Duo, Receita 
Coletiva, DJ Thomazini, Hot 
Band, Psicodella, Brow Sugar 
Blues; além do Encontro Na-
cional e Internacional de Haya-
busas e shows de acrobacias;

- 1º de maio: shows de 
acrobacias, DJ Thomazini e 
banda Rockveras

Os ingressos para o evento 
podem ser adquiridos pelo site 
TotalAcesso: totalacesso.com

Atração integra a programação do Barretos Motorcycles 2022, que acontece de 29 de 
abril a 1º  de maio no Parque do Peão; Candidatas podem se inscrever até o dia 17 de abril
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Os brasileiros continuam 
enfrentando dificuldades para 
levar para casa o essencial para 
se alimentar, mostra a pesquisa 
mensal do Departamento In-
tersindical de Estatísticas e Es-
tudos Socioeconômicos (Diee-
se) dos preços dos alimentos 
que compõem a cesta básica, 
de março de 2022.

Nas 17 capitais pesquisa-
das as altas mais expressivas 
ocorreram no Rio de Janei-
ro (7,65%), em Curitiba 
(7,46%), São Paulo (6,36%) 
e Campo Grande (5,51%). A 
menor variação foi registra-
da em Salvador (1,46%). 
COMPARAÇÃO ANUAL

A comparação do valor da 
cesta em 12 meses, ou seja, 
entre março de 2022 e março 
de 2021, mostrou que todas as 
capitais tiveram alta de preços, 
com variações que oscilaram 
entre 11,99%, em Aracaju, a 
29,44%, em Campo Grande.

Em comparação com 
março de 2021, a cesta na 
capital paulista teve eleva-
ção de 21,60%. Na variação 
acumulada ao longo do ano, 
o aumento é de 10,24%.

Dos 13 produtos que 
compõem a cesta, 12 tive-
ram reajustes, em São Pau-
lo. O campeão de aumento 
foi o tomate (35,36%), se-
guido pela batata (15,36%), 
feijão carioquinha (8,62%), 
café em pó (8,31%), óleo 
de soja (6,69%), leite inte-
gral (6,64%), farinha de tri-
go (4,70%), arroz agulhinha 
(4,07%), carne bovina de 
primeira (3,32%), pão fran-
cês (2,78%), açúcar refinado 
(0,95%) e manteiga (0,77%). 
Apenas a banana teve recuo 

de preço (-8,66%).
VALOR DO SALÁRIO 

MÍNIMO NECESSÁRIO
Em março de 2022, o salá-

rio mínimo necessário para a 
manutenção de uma família de 
quatro pessoas deveria equiva-
ler a R$ 6.394,76, ou 5,28 ve-
zes o mínimo de R$ 1.212,00.

O valor é baseado na cesta 
mais cara, que, em março, foi 
a de São Paulo, levando em 
consideração a determinação 
constitucional que estabelece 
que o salário mínimo deve 
ser suficiente para suprir as 
despesas de um trabalhador e 
da família dele com alimen-
tação, moradia, saúde, educa-
ção, vestuário, higiene, trans-
porte, lazer e previdência.

Na comparação com fe-
vereiro, o valor necessário 
era de R$ 6.012,18, ou 4,96 
vezes o piso mínimo.

Na variação comparando 
março deste ano com março 
de 2021, o valor do mínimo 
necessário deveria ter sido de 
R$ 5.315,74, ou 4,83 vezes o 
mínimo vigente na época, de 
R$1.100,00.

No país, quando se com-
para o custo da cesta e o sa-
lário mínimo líquido, ou seja, 
após o desconto de 7,5% re-
ferente à Previdência Social, 
o trabalhador remunerado 
pelo piso nacional compro-
meteu em média, em março 
de 2022, 58,57% do rendi-
mento para adquirir os produ-
tos da cesta, mais do que em 
fevereiro, quando o percen-
tual foi de 56,11%. Em mar-
ço de 2021, quando o salário 
mínimo era de R$ 1.100,00, o 
percentual ficou em 53,71%.

Fonte: CUT

Cesta básica aumenta em 17 
capitais e compromete de 58% a 

65% do salário mínimo
Em todas as 17 capitais pesquisadas pelo Dieese 
a cesta básica teve aumentos, em março. Para 

manter uma família de quatro pessoas o valor ne-
cessário do salário mínimo seria de R$ 6.394,76

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

A prefeita da Estância 
Turística de Barretos, Paula 
Lemos, entregou na última 
segunda-feira (4), ovos de 
páscoa, doados pelo Grupo 
Minerva, para os assistidos 
da Associação de Amigos do 

A prefeitura da Estância 
Turística de Barretos, por meio 
da Secretaria de Assistência 
Social, em parceria com o Se-
brae Barretos, está promoven-
do um curso de aromaterapia 
para os idosos atendidos pelo 
Centro de Convivência do Ido-
so “Luiza Monteiro de Bar-
ros”, no bairro Marília.

A aromaterapia é uma téc-
nica milenar que utiliza óleos 
essenciais para melhorar a 
saúde e o bem-estar.

Para Vitória Saretta, Secretá-
ria Municipal de Assistência So-
cial, essa é mais uma ação de va-
lorização para a terceira idade.

“Nossos idosos merecem 
toda atenção e esse curso visa 
estimulá-los a aprenderem coi-
sas novas, além das atividades 
já desenvolvidas pelo Centro 
de Convivência”, destacou.

De acordo com a coor-

denadora do CCI, Márcia 
Amêndola Gandolfo, o curso 
terá duração de duas semanas 
e está sendo ministrado no pe-
ríodo da manhã.

“A aromaterapia pode trans-
formar a vida das pessoas utili-
zando os aromas para a saúde. 
Para os idosos é importante, pois 
muitos sofrem com dores e até 
insônia. No curso aprenderemos 
as misturas dos óleos para dimi-
nuir esses sintomas”, explicou.

Maria de Lourdes de Olivei-
ra, de 63 anos, é frequentadora 
do CCI e acredita que a aroma-
terapia é uma opção natural de 
tratamento de saúde. “Eu moro 
aqui perto e já faço atividades 
no CCI. O curso é bom para 
aprendermos coisas mais na-
turais. Eu tenho várias plantas 
em casa que servem para chá, e 
agora a gente vai aprender mais 
um pouquinho”, contou.

Em parceria com a Minerva Foods, prefeita Paula Lemos entrega mais de 3 mil 
ovos de páscoa para assistidos da AMA, APAE e Casa Transitória André Luiz

Autista (AMA), da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE) e da Casa 
Transitória André Luiz.

“Quero agradecer a Minerva 
Foods pela doação dos 3.500 ovos 
que irão deixar a páscoa mais feliz 

para muitos barretenses. Vamos 
conseguir entregar para algumas 
entidades e famílias mais vulnerá-
veis”, disse a prefeita.

A prefeita destacou, ainda, 
a alegria em visitar as institui-
ções e pela forma carinhosa 
como é recebida.

“É sempre uma alegria vi-
sitar essas entidades. Ver a feli-
cidade dos assistidos receben-
do seu ovo de páscoa não tem 
preço. Peço que Deus abençoe 
a cada um. Fiquei muito feliz 
e emocionada em cada visita”, 
comentou Paula Lemos.

A presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, Letícia 
Oliveira Lemos, também par-
ticipou da entrega.

A prefeitura entregou nesta 
quinta-feira (7), as obras de re-
forma e melhorias dos Centros 
Municipais de Estudos e Projeto 
Educacionais (CEMEPEs) “Ro-

berto de Camargo Angelo”, loca-
lizado no bairro São Francisco, e 
“Amador Alves de Queiroz”, no 
bairro Derby Clube.

As cerimônias contaram 

com apresentações esporti-
vas e culturais dos alunos das 
escolas municipais locais.

Em uma união das secre-
tarias municipais de Edu-

cação, Esportes e Obras, a 
prefeitura está executando a 
reforma de todos os Cemepes 
da cidade, que serão entre-
gues nos próximos meses.

Prefeitura entrega reforma e melhorias 
dos Cemepes do Derby e do São Francisco

O Centro de Atividades 
(CAT) do Sesi Barretos está 
com inscrições abertas para 
vagas remanescentes nas tur-
mas de futsal, polo aquático e 
vôlei. As modalidades são ofe-
recidas gratuitamente através 
do Programa Atleta do Futuro 
(PAF), voltadas para crianças 
e adolescentes de 6 a 17 anos e 
abertas para a comunidade.

Para o Futsal e Pólo Aquá-
tico, as vagas são para as tur-
mas de Iniciação Pré-Despor-
tiva (09 a 10 anos), Esporte 1 
(11 a 12 anos), Esporte 2 (13 

a 14 anos) e Esporte 3 (15 a 
17 anos). Já para o Vôlei, as 
oportunidades são para ado-
lescentes de 15 a 17 anos.

Os interessados devem 
agendar o atendimento na secre-
taria do CAT Sesi e comparecer, 
na data e horário escolhidos, 
portando os seguintes documen-
tos: RG e CPF da criança/jovem 
e do responsável, comprovante 
de residência, uma foto 3x4 e 
um exame dermatológico, se for 
aluno do Polo Aquático. O link 
para agendamento está disponí-
vel no site barretos.sesisp.org.br. 

Centro de Convivência do Idoso 
oferece curso de aromaterapia

A diretoria da OAB Barre-
tos iniciou o mês de abril em re-
união com técnicos do escritó-
rio regional do SEBRAE, para 
traçar os detalhes de como será 
divulgado o programa “Advo-
cacia Empreendedora”, uma 
parceria da instituição de apoio 
às micro e pequenas empresas 
com a OAB São Paulo, que está 
sendo implantada na cidade.

Participaram da reunião, 
na Casa da Advocacia e Ci-
dadania, a presidente da 7ª 
subseção da OAB Barretos, 
Arany L’Apiccirella; a vice-
-presidente, Priscila Sanches 
Salviano de Oliveira; e o se-
cretário geral, José Carlos 
Gazeta Júnior. Pelo SEBRAE, 
estiveram presentes, os con-
sultores de negócios, Lucas 
Mustafá, Joyce Costa Henri-
que e Henrique Cezar Vianna.

O programa é gratuito e tem 
como objetivo fornecer aos ad-
vogados e advogadas o aper-
feiçoamento da gestão empre-
sarial, tratando cada escritório, 
por menor que seja, como uma 
empresa, com metas e proces-
sos que gerem resultados.

O conteúdo a ser desen-
volvido trará assuntos como 
comportamento empreende-

dor, planejamento estratégico, 
marketing jurídico, atendi-
mento ao cliente, gestão fi-
nanceira e de pessoas, e está 
dividido em duas trilhas: on-
-line e presencial.

A presidente da OAB Barretos, 
dra. Arany L’Apiccirella, ressaltou 
que a 7ª subseção está empenhada 
para fazer com que o programa te-
nha adeptos na cidade.

“A nossa diretoria ficou 
muito impressionada com a 
qualidade dos conteúdos ofe-
recidos e a forma com que fo-
ram desenvolvidos de maneira 
a atender especialmente às ne-
cessidades de profissionais da 
advocacia, principalmente dos 
que estão iniciando na carreira 
e podem se posicionar, desde 
o princípio, como empreen-
dedores, ajustando a rotina de 
seus escritórios às técnicas e 
métodos para obter melhores 
resultados na gestão de seus 
clientes”, revelou a advogada.

Os advogados e as advoga-
das interessados em participar 
do programa “Advocacia Em-
preendedora” devem procurar 
o escritório do SEBRAE em 
Barretos, que fica localizado 
na Rua 14, número 735, bem 
ao lado dos Correios.

Diretoria da OAB Barretos 
recebe representantes do 

SEBRAE para iniciar parceria

Edinho Diva Móveis é campeão 
dos 40 anos no Rio das Pedras

A equipe AMIGOS F.C 
venceu pelo placar de 2x0 
a equipe  do SER SOLAR/
ROBERTO CONSTRUTOR 
e ficou com o terceiro lu-
gar. Na grande final a equipe 
EDINHO DIVA MÓVEIS 
sagrou-se campeã ao vencer 
nos pênaltis por 3x1 a equipe 
RICARDINHO VEÍCULOS/
MARCELO AUTO CEN-

TER, após o empate por 2x2 
no tempo normal.

O departamento de es-
portes continua a todo vapor, 
realizando o CAMPEONATO 
DE TRUCO às terças-feiras, e 
o Campeonato Master de Fu-
tebol acima de 50 anos aos do-
mingos. Na última sexta-feira 
teve início o Campeonato de 
Futebol Categoria Livrão.

Programa Atleta do Futuro abre 
vagas remanescentes para turmas 

de futsal, polo aquático e vôlei
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O prefeito Dieb e sua esposa Liliana participaram do 64º 
Congresso Estadual de Municípios, realizado de 28 a 30 de 
março, em Campos do Jordão. Organizado pela Associação 
Paulista de Municípios (APM), ampliado e com nova dinâ-
mica, o evento abordou o “O Novo Municipalismo na Cons-
trução da Democracia” e discutiu como o protagonismo dos 
municípios é fundamental na construção de uma sociedade 
mais justa e democrática, onde a governança e a sustentabi-
lidade sejam o alicerce. Neste ano, a APM fez uma parceria 
inédita com o SEBRAE-SP, para oferecer aos gestores uma 
programação ampliada e trouxe grandes especialistas que 
abordaram temas que impactam a vida das pessoas nos 
municípios. Para Liliana, o congresso foi enriquecedor, na 
medida em que proporcionou a discussão de temas atuais e 
importantes. “Adquirir conhecimento e obter a troca de infor-
mações são essenciais para o desenvolvimento de um bom 
trabalho. Tenho buscado aplicar os conhecimentos adquiri-
dos no desenvolvimento das ações junto ao Fundo Social de 
Solidariedade”. Para o prefeito, o evento oportuniza o acesso às práticas modernas de gestão pública. “O 
congresso permite uma troca intensa de experiências entre os municípios paulistas. É sempre uma opor-
tunidade para estarmos alinhados às tendências inovadoras no que diz respeito às novas tecnologias, 
inclusive para o desenvolvimento econômico do município”, destacou Dieb.

O prefeito Silvinho e os 
vereadores André Junqueira 
e Antônio Luiz de Lima Jú-
nior participaram no dia 1º, 
em São Paulo, da assinatura 
de convênio com a Secretaria 
de Agricultura para doação 
de duas máquinas pesadas, 
que permitirão mais agilidade 
na execução de diversos ser-
viços, tanto na área urbana e 
principalmente na zona rural.

O convênio, no valor de 
R$ 498 mil, beneficia Jabo-
randi com duas máquinas 

novas: uma retroescavadeira 
e uma pá-carregadeira que 
auxiliarão bastante os setores 
de Obras e Serviços Urbanos 
e também na melhoria das 
estradas vicinais, desenvol-
vendo o trabalho com maior 
rapidez e eficiência.

AGRADECIMENTO / 
RETROSPECTIVA

“Agradeço ao secretário 
estadual Itamar Borges que 
tem se mostrado parceiro de 
Jaborandi atendendo nossas 
solicitações. Em pouco mais 

de um ano já fomos agraciados 
pela Secretaria de Agricultura 
com uma picape da Patrulha 
Rural, investimentos de mais 
de R$ 650 mil na moderniza-
ção do anel viário, inclusão 
do município no projeto Co-
zinhalimento destinando R$ 
60 mil para a antiga Central 
de Alimentos e, agora, com 
a doação de novas máquinas 
fundamentais na manutenção 
das estradas rurais, melhoran-
do o escoamento da produção 
agrícola”, destacou Silvinho.

Na última quarta-feira (6) 
aconteceu a entrega dos certi-
ficados de conclusão da Ofici-
na de Pães, Bolos e Salgados 
realizada para os moradores 
do Residencial Leda Amên-
dola. A atividade faz parte do 
Trabalho Técnico Social de-
senvolvido na comunidade, 
uma parceria entre a prefeitu-
ra, por meio da Secretaria de 
Habitação de Interesse Social, 
e o Instituto de Desenvolvi-
mento Pessoal (INDEP).

A Oficina de Pães, Bolos e 
Salgados foi ministrada pela 
profissional Dulcelina de Jesus 
Anastácio Malpica, que possui 
longa trajetória na área e muita 
experiência como docente.

Os 20 participantes par-
ticiparam de oito encontros, 
realizados presencialmente no 
Instituto O Amor, referência 
na comunidade.

A atividade vai ao encon-
tro dos principais eixos do 
Trabalho Técnico Social, uma 
vez que trabalha o desenvol-
vimento socioeconômico das 
famílias, oferecendo uma 
possibilidade de capacitação 
e abrindo a oportunidade de 
complementação de renda.

Além disso, a criação de 
laços comunitários entre os 
participantes também contri-
bui para a mobilização social 
desta população, consideran-
do que os vínculos estabele-
cidos são fundamentais para 
fortalecer o sentimento de 
pertencimento e de amizade.

As concluintes da primeira 
turma se mostraram extrema-
mente felizes com o certifica-
do recebido. “Esse curso vai 
abrir portas para nós no mer-
cado de trabalho”, salientou 
a moradora Amira Faria. Já 
Daiana Modelhes se mostrou 
esperançosa em poder contri-
buir no aumento da renda fa-
miliar. “Quero ingressar nas 
vendas dos produtos. Eu já 
sabia algumas técnicas, mas 
aqui pude compreender e aper-
feiçoar, e agora vou inserir na 
minha vida e atividades daqui 
pra frente. Desta forma contri-
buirei no aumento da renda da 
minha família”, afirmou.

De acordo com a coordena-
dora Gabriela Barbosa, a partir 
desta sexta-feira, dia 8 de abril, 
serão iniciadas as aulas da se-
gunda turma. “Como a deman-
da pelo curso foi significativa, 

organizamos duas turmas, para 
que todos os interessados te-
nham a chance de participar da 
atividade e colocar em prática 
o aprendizado, auxiliando na 
renda familiar” destacou.

A secretária de Habitação, 
Célia Rodrigues, informou 
que desde janeiro, o Trabalho 
Técnico Social do Programa 
“Minha Casa Minha Vida” 
vem realizando ações sociais 
junto aos moradores do resi-
dencial Leda Amêndola, com 
temáticas diversificadas.

Para a abordagem dessas 
ações foi construído um diag-
nóstico da área para conhecer 
a realidade das famílias e, ago-
ra, a equipe técnica do projeto 
vem mobilizando a população 
local para participação em ati-
vidades de qualificação.

“Além disso, a equipe tam-
bém realiza um trabalho de 
acompanhamento das famílias 
do residencial, para identificar 
as principais demandas, fazen-
do orientações e encaminha-
mentos, exercendo a função de 
assistência social integrada”, 
explicou a assistente social da 
Secretaria de Habitação, Rena-
ta Paro Simões.

Prefeito e esposa participaram 
do Congresso de Municípios

Concluintes da primeira turma de Oficina de 
Pães, Bolos e Salgados recebem os certificados

Oficinas visam o desenvolvimento socioeconômico da comunidade e são 
resultado de parceria entre a prefeitura e o Instituto de Desenvolvimento Pessoal

Jaborandi ganha nova 
retroescavadeira e pá-carregadeira

Prefeito Silvinho com Daniele Lohn, 
assessora da Secretaria de Agricultura, 

após a assinatura do convênio

Secretário Itamar (ao centro) ladeado pelos 
vereadores Antônio, André, prefeito Silvinho e 
secretário executivo Francisco Baldan, da SAA




