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INOVAR É PRECISO - “Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito
de Empreendedorismo, nos oferece neste artigo sua visão de “um novo mundo profissional e empresarial”. Uma boa reflexão para o momento em
que a administração municipal destaca um projeto de desenvolvimento em todas as frentes, pessoal e empresarial, o “Barretos, terra de oportunidades” para melhorar a qualidade de vida da população com geração de empregos e renda.”
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Prefeitura realiza “Dia D de Vacinação” contra
gripe, Covid-19 e vacina SCR neste sábado
A prefeitura de Barretos,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 21 de maio, das 8 às 12
horas, o “Dia D de Vacinação”
contra gripe e Covid-19. Estará disponível também a vacina
SCR (Sarampo, Caxumba e
Rubéola) para crianças de 6
meses a 4 anos, 11 meses e 29
dias. A ação acontece nas escolas municipais João Baroni (na
Rua Venezuela, 2545, bairro
América) e Professor Dorothóvio do Nascimento (na Avenida
Padre César Luzio, 455, no Ze-

Deputado confirma recurso para
construção de rotatória no Rio das
Pedras após pedido de Paulo Correa
quinha Amêndola). No mesmo
dia, também serão oferecidos
exames de acuidade visual.
Apesar de ser realizada em
duas escolas, tanto a vacinação quanto os exames estão
disponíveis para toda população que se enquadra nos grupos prioritários.
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O vereador e presidente da
Câmara, Paulo Correa, aproveitou o evento de lançamento do
Rio das Pedras Acqua Park e solicitou às autoridades presentes,
a construção de uma rotatória na
entrada do clube, no final da es-

trada municipal Hélio Ribeiro.
A solicitação foi atendida pelo deputado estadual,
Carlão Pignatari, que pediu à
prefeita Paula Lemos o encaminhamento de projeto para
envio de recurso ao município

para construção da rotatória.
“É um pedido antigo dos
associados para disciplinar o
tráfego de veículos no local,
devido ao grande número de
frequentadores do clube”,
disse Paulo Correa.

Fundo Social realiza
Campanha do Agasalho 2022

A prefeitura intensificou as ações de abordagem de pessoas em situação
de rua, tendo em vista a frente fria que chegou à cidade. Dentre as ações,
abordagem a pessoas em situação de rua (incluindo animal de estimação)
oferecendo abrigo, além de pouso e banho. A presidente do Fundo Social
de Solidariedade, Letícia Oliveira Lemos, entregou para a Ronda Municipal
sacos de dormir que serão doados, além de 75 kg de arroz e 30 pacotes de
macarrão para a Casa de Passagem, que serve de abrigo

O Fundo Social de Solidariedade já iniciou a Campanha
do Agasalho 2022. A ação tem
apoio da prefeitura e parceiros
da iniciativa privada, com o objetivo de arrecadar cobertores,
agasalhos e roupas em bom estado para aquecer os dias frios
de pessoas que mais precisam.
“Este ano o frio chegou mais
cedo, então, precisamos nos
apressar para garantir que as pessoas mais vulneráveis sejam acolhidas e aquecidas nesse momento. Peço que todos que puderem
doem peças de roupas, cobertores

e agasalhos. Às vezes uma peça
esquecida no seu guarda roupa
pode significar muito para quem
não tem nada”, disse a presidente
do FSS, Letícia Oliveira Lemos.
As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social,
na Rua 16, n° 52, entre as avenidas 29 e 31. Mais informações
pelo telefone (17) 3612-2860.
Ou nos pontos de coleta como o
North Shopping Barretos, a Clínica L’Essence, na avenida 27,
981 (esquina da rua 24)e no Salão La Bella, na rua 6, 766, entre
avenidas 15 e 17.

RIO DAS PEDRAS ANUNCIOU PLANO DE EXPANSÃO COM ACQUAPARK – A diretoria do Rio das Pedras Country Club de Barretos anunciou o plano de expansão, que vai fazer com que a sede de campo ofereça
mais atrativos, tornando-se um dos maiores parques aquáticos do interior paulista. Numa parceria firmada com
a empresa Rogério Cunha Desenvolvimento Imobiliário, o plano de expansão do Rio das Pedras foi planejado
em detalhes. Com a expansão, o complexo de piscinas hoje existente na sede de campo vai ganhar o status de
parque aquático, com mais de dez novas atrações, como super piscina de ondas, trajeto de boias no estilo Rio
Bravo, Ácqua Rampa, brinquedo Kamicase com Funil de Água e Tube, piscina Tematike, Piscina Free Fall, além
da primeira piscina infantil de ondas da região e de uma super Tirolesa, além de outras atrações. O investimento
inicial é calculado em R$ 10 milhões, conseguidos junto à iniciativa privada, sem a necessidade de aporte financeiro dos sócios atuais, ou aumento do valor das mensalidades. As obras já estão em andamento e as primeiras
novas piscinas, de ondas, estão previstas para entrar em atividade no período de dezoito meses.

ABA e Escola Dorothóvio do
Nascimento promovem Dia da Família
O presidente da ABA (Associação Barretense dos Animais), Eduardo Croys Felthes, confirmou para este sábado, 21 de maio, o evento Dia da Família. As ações serão
realizadas das 9 às 12 horas, em parceria com a Escola
Municipal Dorothóvio do Nascimento, localizada na Avenida Padre Cesar Luzio, no bairro Zequinha Amêndola.
A ABA participará com uma Feira de Adoção de Cães e
Gatos e contará com 4 veterinários para a vacinação de
cães, oferecendo a vacina V-11 (cinomose, parvovirose,
adenovirose, hepatite infecciosa canina, parainfluenza
canina, coronavirose e leptospirose canina). Serão disponibilizadas 500 doses de vacina. Os animais a serem
vacinados devem ter idade mínima de 45 dias, não estar
doente, não estar no cio ou gestantes.

Acib e Sincomercio realizam campanha de
arrecadação para compra de cobertores
A ACIB (Associação Comercial e Industrial de Barretos) e o
Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista) realizam a campanha “Doe com amor, doe cobertor”, que busca angariar fundos
para a compra de cobertores, que
serão doados ao Fundo Social de
solidariedade de Barretos.
Interessados em contribuir podem fazer um pix para

a Associação Comercial e Industrial de Barretos - CNPJ
44.791.317/0001-69. Após a
transferência, enviar o comprovante no DIRECT do Instagram
da ACIB; @acibbarertos no
valor unitário do cobertor: R$
22,50 ou doar cobertores diretamente no ponto de arrecadação,
localizado na ACIB, no calçadão
da rua 20 entre avenidas 19 e 21.

Com a chegada do inverno e
as quedas de temperaturas, aumenta a necessidade de agasalhos
e cobertores. Para a presidente da
ACIB, Jackelyne Rossini, toda
ajuda é muito importante neste
momento: “Peço a colaboração de
todos para doar cobertor. Muitas
famílias não têm como se aquecer. Conto com a colaboração de
todos”, disse Rossini.

OAB Barretos
reivindica
modernização
dos cartórios

As comissões de Prerrogativas, de Direito Imobiliário e de
Registros Públicos e a Diretoria
da 7ª Subseção da OAB Barretos uniram-se para reivindicar
junto aos cartórios de Barretos
a adoção de sistemas mais eficientes para o importante trabalho que desempenham. A OAB
Barretos enviou ofício a cada um
dos cartórios existentes na cidade, notificando-os sobre suas reivindicações. “Trata-se de adoção
de meios legalmente previstos,
que agilizam os procedimentos,
tornando o atendimento mais
célere e eficaz”, disse a presidente da OAB Barretos, Arany
L’Apiccirella, na foto, ao lado da
presidente da OAB São Paulo,
Patrícia Vanzolini (de óculos).
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PAINEL

Inovar é preciso

Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional e
presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, nos oferece neste artigo sua visão de “um novo
mundo profissional e empresarial”. Uma boa reflexão para o momento em que a administração municipal
destaca um projeto de desenvolvimento em todas as frentes, pessoal e empresarial, o “Barretos, terra de
oportunidades” para melhorar a qualidade de vida da população com geração de empregos e renda. Segue.
O que lhe vem à mente
quando se fala em inovação?
Grandes soluções tecnológicas revolucionárias, como o
iPhone? Rompantes de criatividade aplicados em um produto ou serviço super novo?
Ora, isso é, de fato, inovar, mas não se deve pensar
que a inovação se resume a
algo grandioso ou muito disruptivo. Ela pode – e deve
– acontecer no dia a dia, nos
mais variados níveis. Sua importância se reforça ao analisarmos o cenário do mercado
atual, cada vez mais mutante e
competitivo.
Neste novo mundo, especialmente no pós-pandemia,
devemos ter consciência de
que nossa vida está mudando
radicalmente, em especial por
causa da inteligência artificial
e da automação, que foram
altamente impulsionadas pela
crise sanitária e seus reflexos.
Os competidores das pessoas físicas não têm mais apenas domicílio na cidade, no
estado, na região ou no país
onde habitam, mas em todos
os lugares do planeta.

Agora, com o metaverso, a
localização geográfica se torna cada vez menos uma barreira. Profissionais competem
entre si em escala mundial.
Ao mesmo tempo, os concorrentes de pessoas jurídicas
não são mais empresas tradicionais, mas as empresas de
tecnologia, que vêm causando
grandes mudanças no mercado. Com elas, ganharam força
a criatividade e a inovação.
Pode-se dizer que a criatividade é o “passo anterior
à inovação”. Tem início em
uma ideia, que, colocada em
prática, desperta o processo
de inovação.
Inovar é, basicamente, fazer algo diferente. Um conceito simples, que pode ser aplicado no dia a dia. Por exemplo,
é sempre possível mudar processos internos, adaptar produtos ou serviços para oferecer melhores experiências aos
clientes. Isso é inovar.
No ambiente de trabalho,
quem mais pode inovar são os
colaboradores de uma empresa, que identificam nas rotinas
os pontos de gargalos e possí-
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NÃO É SORTE
Muita gente não fez as contas eleitorais, mas Raphael Oliveira (PP) pode vir a despontar
como a nova liderança regional.
O vereador que é pré-candidato
a deputado estadual pode ser
puxado por votos e pode vir a
ser suplente. Numa dessas, pode
dar a sorte de assumir a cadeira
na Assembleia Legislativa.

EQUIPE DE TARCÍSIO 1
Tarcísio de Freitas (REP)
anunciou nesta quarta-feira
(18) que o deputado federal
Eleuses Paiva (PSD) vai coordenar a equipe que traçará o
programa de governo para a
área de saúde. O rio-pretense
é médico e já presidiu a AMB
(Associação Médica Brasileira).

veis aperfeiçoamentos. Cabe
à gestão estimular e desenvolver esse pensamento inovador
e criativo, já que ele é benéfico à própria organização.
Ou seja, a inovação precisa estar inserida no modelo de
negócio da empresa, estabelecida como preceito. Isso também se aplica a profissionais e
suas carreiras: há que se ter em
mente que pensar e agir de forma inovadora garante diferencial competitivo importante,
ainda mais diante de um cenário cada vez mais “apertado”,
em que postos de trabalho são

bastante disputados.
Não se pode contentar em
fazer sempre a mesma coisa, há
que buscar o novo, o melhor.
O mundo está mudando
e, com ele, nossa vida muda
também. Negar as tendências
e evoluções é estacionar no
processo de desenvolvimento.
Profissionais e empresas não
podem se dar esse luxo, que
se configura, na verdade, mais
como uma condenação.
Quem não inovar está fadado ao fracasso. Pensar e
agir fora da caixa, nunca foi
tão importante.

guer, almôndega e cafta nos
açougues de todo o Estado. No
entanto, ao ser pressionado, o
tucano revogou o decreto nesta quarta-feira (18). Governos
seguem atrapalhando a vida
dos empresários.
VACA GORDA
Desde domingo (15), partidos e pré-candidatos nas eleições deste ano já podem iniciar
a arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo, a chamada
“vaquinha virtual”. A arrecadação ocorre por meio de sites e
aplicativos disponibilizados por
empresas ou entidades cadastradas na Justiça Eleitoral.

EQUIPE DE TARCÍSIO 2
Ainda durante a entrevista na
Rádio Bandeirantes, Tarcísio de
Freitas (REP) anunciou o produtor
rural João de Almeida Sampaio Filho para conduzir o plano de agricultura e negócio. O paulista morador de Barretos já foi Secretário
de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo.
NÃO TEM QUIBE
O governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB), decretou a proibição da produção
e da venda de quibe, hambúr-

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.

Opinião

Venvanse ou GLP1? Indicação
dependerá do perfil do paciente
Uso das duas medicações traz melhores resultados se for associado a exercício físico e dieta

Quando se fala em emagrecimento e aumento da performance, a primeira ideia é sobre
o que podemos utilizar para
melhorar os níveis alcançados até então. Existem muitas
opções, entre elas Venvanse e
GLP1, lembrando que nos dois
casos é preciso associar ao
exercício físico e à dieta, que
é a forma de obter sempre os
melhores índices de resposta.
Aliás, tudo o que é associado a esses dois fatores funciona muito melhor. Pensando
entre dieta e exercício físico,
tendo como opções o Venvase
ou GLP1, o exercício físico
sempre será a melhor opção
para associar.
Quanto ao Venvanse, podemos dizer que seria melhor indicado para o paciente que tem
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compulsão alimentar ou hiperfagia e perda de foco, atuando
com muita eficácia nessas áreas.
O Venvanse é uma medicação utilizada para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E durante o uso
da medicação para tratamento
dos pacientes, foi observado
que eles emagreciam porque
essa medicação ativa o sistema nervoso central simpático
e atua diminuindo a sensação
de apetite e aumentando a
sensação de saciedade.
O GLP1 é um neuropeptídeo que, naturalmente, é secretado no organismo e, após
a atividade física, é encontrado em níveis mais altos no
corpo humano. Esse neuropeptídeo promove saciedade
e não atua apenas no sistema
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Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis,
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e
tem alcance de 12 mil leitores.

nervoso central, mas também
no sistema periférico, reduzindo a resistência insulínica.
Foram desenvolvidas medicações análogas ao GLP1
principalmente para tratamento de diabetes, mas devido aos
efeitos do GLP1 no organismo,
foi observado que pacientes
com obesidade conseguiram
melhorar também a oxigenação
lipídica, estimulando a mobilização da gordura visceral.
Observando essas duas
medicações, Venvanse e
GLP1, associados à dieta e
exercícios físicos, a indicação
para emagrecimento e aumento de performance vai depender do perfil do paciente.
Para pacientes com ansiedade associado ao transtorno
compulsivo, o Venvanse é a
melhor opção, porque melhora os sintomas da compulsão
alimentar. Para pacientes com
obesidade associada à resistência insulínica periférica, é
melhor utilizar o GLP1.
Mas é sempre bom reforçar
que a alimentação equilibrada e
a prática de atividade física melhoram muito o resultado tanto
na indicação de emagrecimento
quanto para o aumento da performance. Nas duas situações,
dieta e exercício são a chave
para o sucesso do tratamento.

Rhayssa Ferreira Gonçalves completa nesta sexta-feira (20), 11
anos de idade e adora estudar e praticar capoeira. Recebe os paparicos dos pais Edilson e Valéria, do padrinho Ronaldo Dutra, dos
amigos e familiares. Parabéns e felicidades!!!

Dr. Jorge Rezeck
Médico no Hospital São Jorge e
Clínica Unique Barretos
Membro titular da Sociedade Brasileira de Clínica Médica
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“Gostaria de te desejar tantas coisas. Mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos. Desejos grandes. E que eles possam te mover a cada minuto, ao rumo da sua felicidade.” (Carlos Drummond de Andrade)

Juliano Almeida completou seus 41 anos nesta quarta-feira
(18). A data especial foi comemorada ao lado de sua namorada Kátia Ferreira (foto), de seus amigos e familiares. Parabéns!

A semana começou com festa para dona Sirlene Munari, que
celebrou mais um ano de vida segunda-feira (16), recebendo o
carinho especial de seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Felicidades!

A quarta-feira (18) foi de muitos cumprimentos para o
vereador Adilson Bandeira Júnior, que completou mais um
ano de vida. Juninho, como é carinhosamente chamado, vem
se destacando com sua atuação no Legislativo barretense,
mostrando que tem um futuro brilhante na vida pública.
Felicidades Juninho! (foto: arquivo pessoal)

A quinta-feira (12), foi dia de festa, bolo, guaraná e muitos parabéns para Lorenzzo Miguel de Souza Oliveira, que completou seu
1° aninho de vida. O carinho mais que especial ficou por conta dos
pais Marcelo e Hellen (foto). Tudo de bom! (foto: Jennifer Teles)
O Studio de Dança Marcelo Benevides foi premiado em 14 categorias inscritas no Barretos em Dança, que aconteceu nos dias 14 e 15 de
Maio, no Cemart, promovido pela Estância Turística da Prefeitura de Barretos, através da Secretaria Municipal de Cultura, com a participação de mais de 190 bailarinos de Barretos e de toda a região. O Empresário e Bailarino, ainda levou o prêmio de melhor Academia
Barretos de Dança 2022, e ainda conquistou muitas vagas para o Festival Internacional Dançar a Vida, de Caraguatatuba. Sucesso!
Motivo de orgulho
da mãe Sady Alli
Mussa e do pai
Alexandre Borges,
empresário Torão
da Academia, Eduardo Mussa Borges
passou a última
terça-feira (17)
recebendo mimos
e carinhos de amigos e familiares.
Motivo? Mais um
niver. Ele completou 16 anos, no
momento cursa
Agropecuária no
Instituto Federal e,
simplesmente, vive
a vida. Parabéns e
felicidades!!!

De férias, o casal, Andreza e Fernando Pera, foram aproveitar
e curtir momentos incríveis em Maceió/AL. Desde a culinária
aos lugares maravilhosos que eles conheceram, esse click foi
feito no passeio de buggy, pela Praia do Gunga. Sucesso!

Heloísa da
Mata Moreira
completou
seus 9 aninhos no último dia (13), e
recebeu todo
o carinho da
mamãe que
está com ela
em Londres,
na Inglaterra.
Aqui no Brasil, os cumprimentos foram
da vovó Otávia, e dos tios
Rafael e Enzo.
Parabéns
Heloísa!
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Câmara agenda entrega de títulos de cidadania
aos deputados Márcio Alvino e André do Prado
Homenagens foram propostas pelo presidente da Casa, vereador Paulo Correa (PL)
A Câmara agendou para o
dia 27 de maio (sexta-feira),
às 19 horas, a sessão solene
para a entrega dos títulos de
Cidadão Honorário da Estância Turística de Barretos ao
deputado federal, Márcio Alvino, e ao deputado estadual,
André do Prado.
As homenagens foram
propostas pelo vereador Paulo
Correa (PL) e aprovadas por
todos os vereadores.
MÁRCIO ALVINO
Márcio Alvino tem 52
anos , nasceu em São Paulo/
SP, é formado em Gestão Pública pela Metodista de São
José dos Campos e tem uma
carreira dedicada à política. Filho dos ex-prefeitos de
Guararema/SP, Sebastião Alvino e Conceição Alvino de
Souza, eleitos por dois man-

datos cada, também esteve à
frente da prefeitura da mesma
cidade entre 2009 e 2014.
Durante o segundo mandato na prefeitura de Guararema, candidatou-se à deputado federal em 2014 e foi
eleito com 179.950 votos distribuídos em mais de 400 cidades do Estado de São Paulo. Está no segundo mandato
como deputado federal pelo
PL (Partido Liberal) por São
Paulo (2015-2018 / 20192022). Para Barretos, Márcio
Alvino já destinou até o momento R$ 700 mil em emendas parlamentares. Também
ajudou na conquista das 27
escrituras das casas para os
moradores da Vila Paulista, extinta colônia da Fepasa,
bem como o envio de recursos
para a revitalização da área.

ANDRÉ DO PRADO
Nascido em Guararema/
SP, André Luis do Prado tem
52 anos e é formado em Análise de Sistemas pela Universidade de Mogi das Cruzes
(UMC). Na juventude foi feirante e professor de matemática. Diz nunca ter pensado em
trabalhar na política, mas foi
na vida pública que alcançou
maior destaque. Vereador de
Guararema por dois mandatos
(1992-1996 / 1996-2000), foi
presidente da Câmara daquela cidade entre 1999 e 2000 e
elegeu-se prefeito para o mandato 2005-2008. Com aprovação de 91% na prefeitura,
foi eleito deputado estadual
de SP pelo PL (Partido Liberal) pela primeira vez com
86.346 votos para o mandato
2011-2014. Atualmente está

no terceiro mandato como
deputado estadual de SP é o
2º vice-presidente da Assembléia Legislativa de SP e vice-líder do governo no parlamento. Para Barretos, André
do Prado ajudou a viabilizar

Audiências Públicas Regionais do Orçamento de
2023 começa em Barretos na próxima terça-feira

O governo do Estado abre
neste mês o calendário das
Audiências Públicas Regionais para a construção do Orçamento do Estado de 2023.
Nesta fase do processo orçamentário, a colaboração do
cidadão permitirá a identifica-

ção das demandas prioritárias
para cada uma das Regiões
Metropolitanas, Administrativas e Aglomerados Urbanos
do Estado.
Ao todo serão 18 reuniões
virtuais que começarão a partir do dia 24 de maio para o

Estado vai aumentar em
23% o repasse para Apaes

Aglomerado Urbano de Franca (às 10 horas) e a Região
Administrativa de Barretos
(14h30) e serão organizadas
pela Secretaria de Orçamento e Gestão em parceria com a
Secretaria de Desenvolvimen-

to Regional, atendendo à Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Trata-se de uma oportunidade para a comunidade contribuir, de maneira efetiva, na
construção de um orçamento
mais próximo de sua realidade.
As demandas coletadas
nas audiências serão encaminhadas aos órgãos setoriais,
com o objetivo de compatibilizá-las com os Programas
Orçamentários, subsidiando a
elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2023.
Qualquer cidadão paulista ou residente no Estado pode
participar das audiências públicas do orçamento pelos sites
Audiências do Orçamento e da
Secretaria de Orçamento e Gestão, onde serão também publicadas a metodologia que orientará a realização das Audiências
Públicas Regionais Virtuais.

Governo de São Paulo
amplia isenção de IPVA
para pessoa com deficiência

R$ 11 milhões com o Governo do Estado para a construção de uma UBS (Unidade
Básica de Saúde) e uma Escola Estadual de tempo integral do 6º ao 9º ano e Ensino
Médio no bairro Vida Nova.

As obras devem começar ainda em 2022. Também destinou recursos para a ABA
(Amigos Barretenses dos Animais), entidade não governamental que acolhe e cuida de
animais abandonados.

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

FRUTO DA ARTICULAÇÃO DA PAULA LEMOS
Fruto da articulação política da prefeita Paula Lemos (União
Brasil) com o governo paulista do PSDB, a Estância Turística
de Barretos recebeu muito dinheiro, segundo análise do vereador Carlão do Basquete (PSD). Ele também lembrou a necessidade de acompanhar a aplicação dos recursos.
LEONEL PREVÊ FUTURO DE TEGAMI
O ex-candidato a prefeito nas últimas eleições, Luiz José
Tegami (PV) está se preparando para ser um grande político,
comentou o vereador Nestor Leonel (União Brasil). “Ao seu
tempo, acredito que ele vai ser fundamental para a nossa cidade,
pela experiência, capacidade e conhecimento”, observou.
NOTA 10 PARA JUQUINHA
O trabalho político de Elodir José de Andrade, o popular
Juca Barretos, coordenador regional do partido Republicanos e
assessor parlamentar do deputado Sebastião Santos (REP), foi
elogiado pelo vereador Vagner Chiapetti (REP). “Juquinha é
nota 10”, frisou.
SURPRESA NA ELEIÇÃO DE VEREADOR
O vereador Ângelo Tegami (PV) contou que a política é
muito interessante. Ele gastou mais de um carro popular na horta do bairro Santa Cecília. Na eleição, abertas as urnas, teve
apenas 15 votos. Os candidatos Paçoca (SD) e Ricardo Bodinho
(PP) ganharam a confiança do eleitorado daquela região.
FUGA DO PLENÁRIO DURANTE SESSÃO
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PL) chamou a atenção de vários colegas que se ausentaram do plenário
durante a sessão de segunda-feira (16). A forma utilizada para
corrigir a falta foi suspender a sessão.
O BENEMÉRITO CARREIRINHA
Ewerton Roberto da Silva Santos, o popular Carreirinha, um
dos líderes do PDT paulista, foi agraciado com a cidadania benemérita pela Câmara Municipal. O reconhecimento foi proposto pelo vereador Ângelo Tegami (PV), que também homenageou seu irmão Luiz José Tegami (PV).

O Governo do Estado de
São Paulo vai aumentar em
23,85% o repasse feito para as
Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apaes),
que atendem alunos da Educação Especial no estado. O
valor investido hoje é feito
através da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Em 2022, serão pagas duas
parcelas restantes ao ano, em
junho e setembro.
“Ontem à noite me reuni
com a Federação das Apaes
do Estado de São Paulo (Feapaes), que representa as Apaes
no estado. Debatemos o apoio

que o Governo de SP dá ao
setor e autorizei o aumento de 24% no valor do repasse anual”, disse o governador
Rodrigo Garcia.
No total, serão beneficiados 18.489 estudantes, sendo de 14.676 alunos com deficiência intelectual (DI) e
3.813 alunos com transtorno
do espectro autista (TEA),
atendidos em 286 entidades,
em 261 municípios do estado.
O valor per capita anual
atualizado de DI salta de R$
5.200,52 para R$ 6.440,67, já
o TEA passa de R$ 13.767,73
para R$ 17.050,87.

O governo de São Paulo
ampliou a isenção de IPVA
para pessoas com deficiência.
O benefício deve atingir mais
300 mil moradores do estado.
A partir de agora, toda pessoa com transtorno do espectro do autismo em grau moderado, grave ou gravíssimo, ou
com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental,
moderada, grave ou gravíssima, tem direito ao benefício.
Antes, só eram isentos os
veículos que possuíam alguma adaptação, como os usados por cadeirantes.
Para facilitar o acesso ao
direito, o Instituto de Medi-

cina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), órgão vinculado à Secretaria de
Justiça e Cidadania, publicará
em breve edital para credenciar clínicas, entidades e associações que vão atender os
beneficiários em todas as regiões do estado, com emissão
gratuita de laudos.
“Assim estaremos ampliando a toda população com
deficiência este direito, garantindo o benefício da isenção
de IPVA”, diz o secretário da
Justiça e Cidadania do Estado, Fernando José da Costa.
(com informações da Coluna
Painel – Folha de S.Paulo)

O APELIDO DA AVENIDA DAS NAÇÕES
Segundo o vereador Carlão do Basquete (PSD) a Avenida
das Nações é conhecida como Avenida dos Funcionários. Na
justificativa do apelido, disse que ela foi tirada do lombo dos
funcionários.
PRAÇA PARA LEDA, PEDE SILVÉRIO
Uma praça para o bairro Leda Amêndola foi solicitada pelo
vereador Raphael Silvério (PSDB). Ele também pediu a sinalização com placas e indicação de trânsito no Distrito Industrial II.
ASSISTÊNCIA PARA POBRES MORTAIS
Vereador Rodrigo Malaman (PSDB) quer saber se a prefeitura fornece assistência, como isenção de taxas, caixão e túmulos, para pessoas carentes em caso de óbito.
CURIOSIDADES DE CORREA
O vereador Paulo Correa (PL) pediu ao SAAEB várias informações sobre os serviços prestados pelas empresas Shalom e Seleta.
LIMPEZA NA RODOVIÁRIA DA ESTÂNCIA
Serviços de limpeza nos finais de semana e feriados na Rodoviária da Estância Turística de Barretos foram solicitados
pelo vereador professor Adilson Ventura (PL).
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Prefeitura lança campanha municipal de Enfrentamento ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

O evento aconteceu no auditório da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata (FACISB). Compuseram a mesa: a
Secretária de Governo e Gestão Estratégica, Graça Lemos; Vitória Saretta, Secretária Municipal de Assistência Social; Jéssica Maria dos Santos, Secretária Municipal de Educação; Andreza Rebor Borges, Presidente do Conselho Tutelar de Barretos-SP; Maria
Izildinha, representando a DRADS; Eduardo Felthes, tesoureiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Dra. Denise Polizelli Paro, Delegada da Delegacia de Defesa da Mulher; Dr. Gustavo Samuel da Silva Santos, Defensor Público Estadual e o Dr. Matheus Botelho Faim, Promotor do Ministério Público. (Fotos: Vinícius Borges e Tininho Jr)

Rio das Pedras anunciou plano
de expansão com Acquapark

O Rio das Pedras Country
Club de Barretos celebra seis
décadas de uma história cheia
de conquistas, mantendo a
saúde financeira, oferecendo
benefícios a seus mais de 25
mil sócios e dependentes, e
consolidado como um espaço de lazer, qualidade de vida
e prática esportiva, que tem
prestígio regional.
A diretoria do clube anunciou o plano de expansão que vai
fazer com que a sede de campo
ofereça mais atrativos, tornando-se um dos maiores parques
aquáticos do interior paulista.
Numa parceria firmada com
a empresa Rogério Cunha Desenvolvimento Imobiliário, o
plano de expansão do Rio das
Pedras foi planejado em detalhes.
RIO DAS PEDRAS
ACQUAPARK
Com a expansão, o complexo de piscinas hoje existente na sede de campo vai
ganhar o status de parque
aquático, com mais de dez
novas atrações, como super
piscina de ondas, trajeto de
boias no estilo Rio Bravo,

Ácqua Rampa, brinquedo Kamicase com Funil de Água e
Tube, piscina Tematike, Piscina Free Fall, além da primeira
piscina infantil de ondas da
região e de uma super Tirolesa, além de outras atrações.
O investimento inicial é calculado em R$ 10 milhões, conseguidos junto à iniciativa privada, sem a necessidade de aporte
financeiro dos sócios atuais, ou
aumento do valor das mensalidades. As obras já estão em
andamento e as primeiras novas
piscinas, de ondas, estão previstas para entrar em atividade no
período de dezoito meses.
O presidente do Rio das

Pedras, Weverson Moreira,
explicou que “nós da diretoria analisamos muito o projeto
apresentado e constatamos que
os sócios só têm a ganhar e não
vão pagar nada a mais por isso.
A mensalidade continua dentro dos padrões praticados no
clube. Teremos muitas novas
atrações, uma nova roupagem
interna, com novo paisagismo,
tudo por conta de uma parceria
com a iniciativa privada, onde
todos têm benefícios, pois
acreditam em um plano de expansão sólido, dentro da atual
realidade do Clube”, disse.
Para o empresário barretense, Rogério Cunha, o plano

de expansão do Rio das Pedras
vai ser um dos mais importantes atrativos da cidade. “Barretos tem uma marca forte em
todo o Brasil e até fora dele,
hoje é uma Estância Turística
reconhecida oficialmente pelo
Governo do Estado, o momento é mais que ideal para
apresentarmos um novo parque aquático à região, com o
diferencial que não estamos
criando nada do zero, estamos
melhorando o que já é maravilhoso, a estrutura do Rio das
Pedras, um verdadeiro patrimônio da cidade. Vamos trazer
o que há de mais moderno nesse setor”, revela o empresário.

Profissionais da educação
e assistência social se reuniram na última quarta-feira
(18), para o lançamento da
campanha municipal de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes. A iniciativa
é uma ação concreta da prefeitura de Barretos para que
casos suspeitos cheguem rapidamente às autoridades.
A secretária municipal de
Assistência Social, Vitória
Saretta, destacou que este tipo
de ação é inédito na cidade.
“Eu estou dentro da prefeitura há mais de 20 anos e nunca
houve de fato uma campanha.
Nós sempre fizemos atos representando o dia 18 de maio,
mas de concreto nós nunca
fizemos. E hoje podemos lançar essa campanha que é um
gesto concreto”, disse.
“Durante todo o ano letivo, as nossas escolas de ensino fundamental terão dentro
de todo o processo formativo, momentos com equipes
de psicólogos da secretaria
de assistência social, com
nossa equipe de psicólogos
que atuam hoje na educação,
momentos formativos e espaços de diálogo com os nossos
profissionais”, explicou a secretária de Educação, Jéssica
Maria Santos, sobre como o
trabalho será desenvolvido,
dando ênfase à necessidade de
se criar uma rede de apoio às
crianças e jovens.
O Defensor Público Estadual, dr. Gustavo Samuel,
disse que o tema violência sexual contra as crianças é um
assunto que vem sendo tratado
de maneira bastante prioritária
dentro do núcleo especializado
em infância e juventude da defensoria e falou sobre o desafio
de se intervir nessas situações.
“É um desafio muito difícil,
porque as intervenções, especialmente nessas áreas, podem
gerar tantos danos quanto a
própria violação. Claro que

todo mundo aqui sempre vai
se esforçar para garantir os
direitos, mas a gente também
tem que pensar qual a melhor
forma de se garantir esses direitos”, reiterou o defensor público ao sugerir que as crianças
devem ser vistas enquanto sujeitos de direito.
“Elas têm as suas formas de
se expressar e a gente tem que
aprender a ouvi-las”, finalizou.
De acordo com o Promotor
do Ministério Público, dr. Matheus Botelho Faim, os incidentes de violência doméstica
contra a mulher e violência
sexual contra as crianças tiveram um aumento significativo
durante a pandemia.
Ele explicou que em cerca
de 90% dos casos isso ocorre dentro de casa, com meninas de até 13 anos, vítimas
dos companheiros das mães.
O promotor também citou a
importância da escola nesta
identificação.
“Eu, como Promotor de
Justiça, não conheço nenhum
caso de violência sexual contra criança e adolescente em
que a criança ou adolescente
não tenha mudado o comportamento”, disse ao exemplificar que elas passam a mudar
a vestimenta, fazem desenhos
relacionados a temas ruins e
podem até se automutilar.
A secretária municipal de
Governo e Gestão Estratégica,
Graça Lemos, esteve no evento representando a prefeita
Paula Lemos e assumiu a missão de trabalhar para incluir a
Secretaria Municipal de Saúde
nas ações da campanha.
“Tenho certeza que a saúde trará uma grande contribuição para esse trabalho”, pontuou. “A criança muitas vezes
confia no adulto e o adulto é o
primeiro a traí-la e abandoná-la. Isso é uma questão muito
triste que a gente ainda vê”,
disse a secretária, ao reforçar
a necessidade de se envolver
mais profissionais nessa rede.

Talento e emoção marcaram o Barretos em Dança 2022

Festival reuniu mais de 190 bailarinos de escolas de dança de diversas cidades do estado de São Paulo
Emoção, alegria e espírito
de cooperação e motivação. O
“Barretos em Danças”, realizado no último final de semana pela prefeitura de Barretos,
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria
com o Instituto Cultural Pro-

modança, reuniu dançarinos,
bailarinos e escolas de dança
de toda a região e estado de
São Paulo.
O evento foi realizado no
Centro Municipal de Artes
“Bezerra de Menezes” – CEMART. Durante o sábado (14)

e domingo (15) foram realizados workshops e competições
nas mais diversas modalidades e categorias, concorrendo
a diversas premiações.
A torcida pelos bailarinos
e os apaixonados por dança
marcaram presença no evento

que teve um público estimado
em cerca de mil pessoas.
O “Barretos em Danças”
foi uma seletiva para o Festival Internacional “Dançar
a Vida Caraguatatuba”, que
será realizado no período de
07 a 17 de julho, em Caraguatatuba (SP) e, segundo o secretário municipal de Cultura,
Rogério Teodósio, a participação das escolas e dançarinos, aliada ao valoroso capital
intelectual de servidores da
cultura, culminaram nos bons
resultados do evento.
“O festival foi um sucesso. Mostra o resultado de 500
dias de trabalho intenso para
glorificarmos as expressões
artísticas e dignificarmos a
população. A adesão dos estudiosos e praticantes de dança da cidade e região, aliada
a toda a trajetória, logística e
produção do CEMART, Secretaria Municipal de Cultura
de Barretos e, principalmente,
da prefeita Paula Lemos, foram fundamentais para todo
esse sucesso na retomada do
mundo da dança em Barretos”, disse o secretário.

Entre os participantes de
Barretos, Vitor Santiago, professor do CEMART, recebeu a
maior nota em coreografia do
festival. O Studio de Dança
Marcelo Benevides, de Barretos, recebeu o prêmio de “A
escola mais premiada do Barretos em Danças 2022”, com
14 coreografias premiadas.
Na Guta Bampa Balé, destaque para Matheus Martins,
que conquistou 3 vezes o primeiro lugar: trio com a coreo-

grafia Fragmentos, primeiro
lugar no solo de repertório
GOPACK e primeiro lugar no
duo contemporâneo Adeus.
Isadora Galdiano, do Stúdio de Dança Isadora Galdiano, destaca o terceiro lugar
obtido pelo conjunto contemporâneo com a coreografia
jazz dance -Dancing in the
Night e o primeiro lugar no
duo contemporâneo com a
coreografia Dessincronia.(Fotos: Nivaldo Jr).
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McDonald’s abre 30 vagas em Barretos
A Arcos Dorados, franquia
responsável pela operação do
McDonald’s na América Latina e no Caribe, anuncia a abertura 30 vagas para Atendente
de Restaurante na cidade de
Barretos. Não há exigência
de experiência anterior, pois
os contratados passam por um
programa de capacitação que
contempla todas as posições
de trabalho no local, criando
oportunidades de desenvolvimento futuro para todos.

Para as vagas diurnas é
preciso que o candidato tenha
mais de 16 anos, já para as
noturnas, é preciso ter mais de
18. Para ambos os períodos, é
necessário estar cursando ou
ter o ensino médio completo.
O McDonald’s está entre
os maiores geradores de trabalho para jovens no Brasil.
Características como dinamismo, facilidade de comunicação e de trabalho em equipe
são diferenciais para quem de-

seja trabalhar na rede. Quem
ingressa no time da marca tem
várias oportunidades de crescimento, a partir de um plano
de carreira bem estabelecido,
incentivo ao estudo e aprimoramento profissional.
Os funcionários da companhia contam com benefícios
como vale-transporte, assistência médica e odontológica,
seguro de vida, alimentação no
restaurante, entre outros. Além
disso, o McDonald’s opera sob

a filosofia Cooltura de Serviço,
que incentiva cada indivíduo a
se portar e agir no ambiente de
trabalho da forma que se identifique e se sinta bem.
Para se candidatar às vagas
é possível se inscrever pelo
http://www.mcdonalds.com.
br/trabalhe-conosco ou ainda
entregar um currículo em uma
das duas unidades da rede na
cidade de Barretos, na avenida 43 esquina da rua 28 ou no
North Shopping.

Inaugurado o Instituto Mark´s Cidadania, Ciência e Cultura
Na última sexta-feira, dia
13 de maio, a cidade de Barretos ganhou um novo espaço para eventos culturais,
aberto a discussões sobre
os mais diversos assuntos e
com uma infraestrutura para
abrigar também os mais diferentes cursos.
O Instituto Mark´s Cidadania, Ciência e Cultura é
uma associação civil, instituto
de natureza social, sem fins
lucrativos, de direito privado,
com autonomia administrativa e financeira, e está instalado em sede própria, na rua 16,
1263, entre avenidas 5 e 7, no
bairro Fortaleza.
Instalado em um terreno
de mais de mil metros quadrados, o prédio sede ocupa
850 metros quadrados de área,
distribuídos em salas de atividades, biblioteca central, sala
de artes, sala de dança e yoga,
setor administrativo, salão nobre de multiuso para eventos

diversos, varanda gourmet,
cozinhas industriais e área de
churrasqueiras para realização
de cursos de gastronomia, tudo
com mobiliário, equipamentos
de som, luz e projeção modernos, equipamentos de cozinha,
copa e balcões, sanitários e
vestiários, ambientes com projeto de paisagismo executado e
com acessibilidade.
O presidente do Instituto
Mark´s Cidadania, Ciência e
Cultura, Ronaldo Marques, comentou: “é um dia maravilhoso na minha vida e para toda
família aqui presente. O Instituto Mark’s é um espaço para
trabalhar a cidadania, a ciência
e a cultura. Um local também
para todos os saberes e pensamentos, e já na inauguração
trazemos duas exposições que
estão abertas para visitação do
público e, em breve, vamos
divulgar a nossa programação
de cursos e atividades”, disse.
(Fotos: Bruno Revolta)

OAB Barretos reivindica
modernização dos cartórios

Assistência Social e FSS
intensificam abordagem para
abrigar pessoas em situação de
rua e seus animais de estimação
A prefeitura de Barretos
informou que intensificou as
ações de abordagem de pessoas
em situação de rua nos próximos dias, tendo em vista a frente fria que chegou à cidade.
Equipes de Abordagem da
Secretaria Municipal de Assistência Social farão contato com
as pessoas, oferecendo abrigo
na Casa de Passagem Madre
Tereza de Calcutá durante as
noites frias. No local, além de
pouso e banho, o usuário também receberá alimentação e poderá levar consigo, caso tenha,
seu animal de estimação.
Após as 22 horas, as abordagens serão conduzidas pelos agentes da Ronda Municipal, que farão a orientação
e oferecerão saco de dormir
e cobertor para os que deci-

direm não passar a noite na
Casa de Passagem.
Na última terça-feira (17), a
presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Letícia Oliveira
Lemos, entregou para a Ronda
Municipal os sacos de dormir
que serão doados, além de 75 kg
de arroz e 30 pacotes de macarrão para a Casa de Passagem.
“Sabemos da vulnerabilidade das pessoas que vivem nas
ruas, mas também sabemos do
direito de cada um em decidir
onde ficar, por isso estamos oferecendo além do abrigo na Casa
de Passagem incluindo o animal
de estimação, os sacos de dormir. Seguimos cuidando com
carinho da nossa população e
nos adequando para oferecer
sempre o melhor para cada situação”, declarou Letícia.

Jovens comercializam
diversos tipos de produtos em
Feira de Empreendedorismo
no North Shopping Barretos
As comissões de Prerrogativas, de Direito Imobiliário e de Registros Públicos e
a Diretoria da 7ª Subseção da
OAB Barretos uniram-se para
reivindicar junto aos cartórios de Barretos a adoção de
sistemas mais eficientes para
o importante trabalho que desempenham, integrando em
definitivo os sistemas digitais
e colocando a cidade na lista
dos municípios que realizam
todas as transações de cartório
de maneira eletrônica, com
toda a segurança necessária.
A OAB Barretos enviou
ofício a cada um dos cartórios
existentes na cidade, notificando-os sobre suas reivindicações. O texto do ofício
cita, entre outras informações,
que “para atender a necessidade premente da pandemia
da COVID-19, o Conselho
Nacional de Justiça, através
do Provimento nº 100, de 26
de maio de 2020, estabeleceu
disposição prática de atos notariais eletrônicos utilizan-

do o sistema ‘e-Notariado’”,
lembrando ainda o texto que
tal norma estabeleceu o prazo
máximo de seis meses de sua
publicação para que ocorresse
a implantação do sistema em
todos os cartórios, data expirada em 26 de novembro de
2020, mas não cumprida pelos cartórios de Barretos.
O mesmo texto segue explicando as vantagens da digitalização e do fluxo eletrônico
de documentos, já praticado
em outras cidades da região. A
presidente da OAB Barretos,
Arany L’Apiccirella chamou
atenção para o fato de que, com
a digitalização, todos ganham.
“Trata-se de adoção de
meios legalmente previstos,
que agilizam os procedimentos, tornando o atendimento
mais célere e eficaz. É um anseio da Advocacia, porém, que
estará à disposição de toda a
população, beneficiando os cidadãos e as cidadãs, trazendo
mais agilidade e economia a
todos”, completou a advogada.

A segunda edição da Feira de Jovens Empreendedores
teve venda diversificada de
produtos e visitação intensa
no último sábado, 14 de maio,
no North Shopping Barretos.
Os jovens empresários comercializaram bijuterias de
miçangas, chaveiros, pipocas e
geladinhos gourmet, pirulitos
de chocolates, bolo de pote, ‘donuts’, doces, brinquedos, etc.
“Pelo segundo ano consecutivo a feira de crianças e
jovens empreendedores foi um
sucesso, eles venderam produtos que eles próprios fizeram.
Tudo supervisionado pelo pais
ou responsáveis. O empreendedorismo quando é ensinado

desde pequeno proporciona à
todos eles uma melhor educação financeira, planejamento,
comprometimento entre outros
aspectos, que com certeza cada
um deles vai levar para a vida
adulta”, afirmou a gerente de
marketing do North Shopping
Barretos, Juliana Nogueira.
Participaram da feira: Lauriane, Maira e Mariana, Camily,
Miguel e Lavínia, Fernando e
Julia, Barbara, Julya, Alice e
Julia, Laura, Victoria e Hellena,
Otília, Isabella, Rafaela e Marilia, Heloisa, Giulia, Bernardo e
Clara e Maria Fernanda.
No mês de setembro o
evento terá a sua terceira edição no shopping.

“Dia D de Vacinação” contra
gripe, Covid-19 e vacina SCR
acontece neste sábado
A prefeitura da Estância
Turística de Barretos, por
meio da Secretaria Municipal
de Saúde, realiza neste sábado,
21 de maio, das 8 às 12 horas,
o “Dia D de Vacinação” contra
gripe e Covid-19. Estará disponível também a vacina SCR
(Sarampo, Caxumba e Rubéola) para crianças de 6 meses a
4 anos, 11 meses e 29 dias.
A ação acontece na Escola
Municipal João Baroni, que
fica na Rua Venezuela, 2545,
bairro América, e na Escola
Municipal Professor Dorothóvio do Nascimento, localizada
na Avenida Padre César Luzio, 455, no Zequinha Amêndola. No mesmo dia, também
serão oferecidos exames de
acuidade visual.
Apesar de ser realizada em
duas escolas, tanto a vacinação quanto os exames estão
disponíveis para toda população que se enquadra nos grupos prioritários.
Vacina contra gripe: crianças de seis meses a quatro
anos, 11 meses e 29 dias; gestantes e puérperas; idosos a
partir dos 60 anos; profissio-

nais da saúde; povos indígenas; professores; pessoas com
comorbidades; pessoas com
deficiência; povos e comunidades tradicionais quilombolas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo
rodoviário (passageiros, urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; forças de
segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do
sistema prisional; população
privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida
socioeducativa.
Vacina contra a Covid-19:
primeira e segunda dose para
crianças de 5 a 11 anos, pessoas com 12 anos ou mais e
faltosos;
terceira dose para pessoas
com 18 anos ou mais (intervalo mínimo de 4 meses da
segunda dose); e quarta dose
para pessoas com 60 anos ou
mais (intervalo mínimo de 4
meses da segunda dose).
As crianças de 6 meses a
menores de 5 anos poderão
receber no mesmo dia as doses do imunizante contra gripe e SCR.

FUNDO DE GARANTIA.

Querem acabar com essa também

O Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS)
está sob ameaça de completo
esvaziamento. Na última sexta-feira (13), o jornal Folha de
S.Paulo revelou que o Ministério da Economia está elaborando três medidas provisórias
(MPs) para cortar a contribuição patronal ao trabalhador de
8% para 2% e a multa rescisória, de 40% para 20%.
A exposição de motivos das
MPs diz que o objetivo é “contribuir, não apenas para a redução no custo da contratação de
trabalhadores, como também
para a melhoria do cenário
econômico, o que possibilitará
o aumento de novos empregos
e novas contratações”.
No entanto, na avaliação
do movimento sindical, a
medida beneficia apenas o
setor patronal e desconsidera
o trabalhador.
O FGTS é importante não
apenas em caso de demissão,
mas em situações como a
compra da casa própria, e isso
não pode ser desconsiderado.
FUNÇÃO SOCIAL
Além de ser um instrumento de proteção dos trabalhadores, o FGTS cumpre
outras funções sociais. É com
seus recursos que setores
fundamentais da economia,
como habitação popular e sa-

neamento básico, são financiados, pois o setor privado
não os considera lucrativos.
Por essa razão, a iniciativa
desperta oposição até de setores
empresariais, como o da construção civil, que prevê redução
de seus empreendimentos.
Em pouco mais de 30
anos, os recursos do FGTS
financiaram mais de 7 milhões de moradias e geraram ao menos 23 milhões de
empregos por meio de seus
financiamentos. O fundo
soma hoje mais de R$ 500
bilhões, ativos fundamentais para o desenvolvimento
da economia, que será duramente afetada pela proposta
de redução da contribuição
patronal ao fundo.
DESMONTE DO ESTADO
A economia como um
todo também sofreria com
a mudança. O FGTS é fundamental para políticas públicas de cunho social e ao
financiar grandes projetos
do governo federal, dos estados e das cidades, gera
muitos empregos. Essa medida, além de promover a
concentração de renda, também geraria mais miséria e
aumentaria a fila dos desempregados no Brasil. (Fonte:
Contraf-CUT, com edição de
Seeb Barretos)

A informação com precisão e credibilidade
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Educação ganha mais um ônibus
O prefeito Dieb acompanhado de sua esposa Liliana estiveram em São Paulo na semana passada, quando receberam
do governador, Rodrigo Garcia, e da secretária estadual da
Educação, Renilda Peres, um
novo ônibus para o transporte
dos alunos da rede municipal.
O evento, realizado no Parque Vila Lobos, entregou 78
veículos, entre ônibus escolares e caminhões frigoríficos
para o transporte de merenda.
O novo veículo, da marca
Mercedes-Benz, possui capacidade para transportar 44
alunos sentados, apresenta
adaptação para atender estudantes com deficiência e mobilidade reduzida, bem como
toda a segurança necessária
exigida pela legislação para o
transporte escolar.
“Estamos trabalhando para
oferecer, cada vez mais, educação de qualidade no muni-

7

Dieb e governador Rodrigo durante a entrega
de ônibus no Parque Vila Lobos na capital paulista

cípio. A chegada deste novo
veículo renova e amplia a
frota municipal, que já possui
vários ônibus novos e seminovos, possibilitando um cuidado ainda maior com os nossos

alunos”, disse o prefeito.
Ele também destacou: “Agradeço ao governador Rodrigo
Garcia por mais esta conquista e
pela atenção especial que dedica
a Colina e sua população”.

Novo raio x digital põe fim a espera de 33 anos
Foi entregue na última terça-feira, 17, o novo aparelho
de Raio X digital no Hospital
Municipal. O prefeito Silvinho, juntamente com o vereador Eduardo Atavila, secretária de Saúde, Joice da Silva,
coordenador administrativo,
Antônio Ribeiro Neto e gerente do Hospital, Paula Brunhera
Kinoshita, acompanharam a
entrega do equipamento, bem
como dos seus componentes.
O prefeito explicou que
para a instalação do novo equipamento será necessário a ampliação do Centro de Diagnóstico, através da construção de
duas novas salas e sanitários,
além da instalação de entrada
de energia com transformador
próprio para alta tensão.
Segundo ele, somente com
a aquisição do novo equipamento de Raio X foram investidos recursos da ordem
de R$ 323.000,00, sendo R$
200.000,00 provenientes de
emenda parlamentar indicada
pelo deputado estadual, Rafael Silva (PSB), com apoio

Prefeito Silvinho, secretária Joice, gerente Paula,
vereador Eduardo e coordenador Neto acompanharam
a chegada do novo equipamento.

do vereador Eduardo Atavila,
que apresentou ao parlamentar
paulista a demanda, através de
projeto e estudo técnico coordenado pelo prefeito Silvinho.
O saldo remanescente do investimento será coberto com
recursos do município.
“Estou extremamente feliz com essa conquista para
a nossa querida Jaborandi.

Ela representa o fim de uma
espera de 33 anos que remonta a inauguração do hospital,
no fim da década de 80. Com
esse investimento traremos
precisão diagnóstica que os
médicos necessitam para o
tratamento e os pacientes não
precisarão se deslocar para
outras cidades para fazer os
exames”, enfatizou Silvinho.

COTIDIANO
Desenvolvimento Regional garante mais de
R$ 40 milhões para construção de Casas da
Juventude em 53 municípios, incluindo Barretos

A Subsecretaria da Juventude, vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Regional,
segue trabalhando diariamente
para incentivar a qualificação
profissional e o empreendedorismo da juventude paulista.
Por meio da Subsecretaria
de Convênios firmou convênios com 53 prefeituras, incluindo Barretos, para construção de unidades da Casa
da Juventude. O investimento
garantido pelo Governo do Estado chega a R$ 41,8 milhões.
Lançada em maio de 2021,
a iniciativa do Governo do Estado previa o investimento de
R$ 20 milhões para construção de unidades das Casas da
Juventude em todo o estado.

Um ano depois o investimento
duplicou e já foram assinados
53 convênios com prefeituras
paulistas, num investimento
de R$ 41,8 milhões.
A Casa da Juventude oferecerá espaços multiuso de
apoio ao público jovem no
início da vida profissional.
Os equipamentos terão ações
de incentivo à qualificação,
empreendedorismo, busca de
oportunidades de emprego e
renda e área de trabalho colaborativo, estimulando a criação de novos projetos e negócios entre o público juvenil.
As cidades de Barretos,
Boituva, Cabreúva, Cerquilho, Guariba, Jales, Piquete,
Saltinho, Salto de Pirapora,

Sertãozinho, Socorro, Taquaritinga e Votuporanga já iniciaram as obras para construção das unidades.
O projeto é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento
Regional, por meio da Subsecretaria da Juventude, e em
parceria com as Secretarias de
Desenvolvimento Econômico;
Cultura e Economia Criativa; e
Habitação, por meio da CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).
Nas Casas da Juventude,
jovens terão acesso a ações voltadas para a qualificação profissional, economia criativa, empreendedorismo e convivência.
Além de cursos gratuitos oferecidos pelo Estado por meio
do Novotec Expresso, as Casas
da Juventude serão unidades
acadêmicas para atividades de
cursos oferecidos pela Univesp
(Universidade Virtual do Estado de São Paulo).
A Casa da Juventude também foi concebida para incentivar o trabalho colaborativo
(“coworking”), com área projetada especificamente para
isso. As unidades contarão
ainda com ambientes para o
desenvolvimento de modelos
de negócios sustentáveis e empresas iniciantes (“startups”).
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Atletas do JiuJitsu e Vôlei
Masculino trazem
bons resultados
para Barretos

Os atletas barretenses do
Jiu-Jitsu e do Vôlei infantil
masculino trouxeram bons
resultados para Barretos nas
competições do último final
de semana.
No vôlei, equipe da Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, na categoria infantil
masculino, estreou com vitória
fora de casa. Sob o comando
do técnico Fernando Ferreira, a garotada derrotou o São
Joaquim. O resultado foi: São
Joaquim 02 x 03 Barretos.
Já nas artes marciais, os
atletas da equipe Team Luzitano / SME participaram do
Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. O evento foi realizado
na cidade de Barueri/SP, sendo
o maior do Brasil e considerado um dos maiores do mundo.
A equipe, que tem apoio
da prefeitura de Barretos, por
meio da secretaria municipal
de Esportes e Lazer, conquistou
três medalhas: uma de ouro,
com Renan Liender, e duas de
Bronze, com Lara Rodrigues e
Maria Eduarda Casagrande.

COTIDIANO

