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HOMENS FEMINISTAS SIM, POR QUE NÃO?- “Vinícius Marchese, Engenheiro de Telecomunicações e presidente do Crea-SP, fala sobre 
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Festa do Peão 
de Jaborandi 
será realizada 

em maio
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Barretos 
segue decreto 

estadual e retira 
obrigatoriedade 

do uso de 
máscaras em 

ambientes 
abertos

Seguindo decreto estadual 
publicado na última quarta-feira 
(9), a prefeitura de Barretos reti-
rou a obrigatoriedade do uso de 
máscaras em ambiente aberto. 
Segundo o decreto municipal, 
ficam permitidas todas e quais-
quer atividades no âmbito do 
Município de Barretos, respeitan-
do o uso obrigatório de máscaras 
em ambientes fechados e dispo-
nibilizando álcool em gel 70% 
para higienização das mãos.

EVENTOS
Para realização de eventos 

deve ser feita uma solicitação 
prévia junto ao Departamento 
de Vigilância Sanitária, infor-
mando data, local e horário, 
com três dias de antecedên-
cia. Todos os eventos poderão 
conter ocupação máxima de 
70% do local, deverão fornecer 
álcool em gel e exigir o uso de 
máscaras quando ocorrerem 
em ambientes fechados. Tam-
bém é necessária a apresen-
tação da carteira de vacinação 
física ou digital, com no mínimo 
duas doses da vacina contra a 
Covid-19. Vale ressaltar que é 
de responsabilidade tanto do 
locador quanto do organizador 
do evento o cumprimento das 
obrigações constantes no De-
creto e que, para as infrações, 
serão aplicadas multas no va-
lor de R$5.000,00, dobradas a 
cada reincidência. Para sanar 
eventuais dúvidas e/ou questio-
namentos o munícipe deve en-
trar em contato com a Ouvido-
ria Geral do Município, por meio 
do telefone: (17) 3612-2100 ou 
3612-2101, pelo whatsapp (17) 
99149.2745 ou pelo e-mail: ou-
vidoria@barretos.sp.gov.br.

Iniciadas as obras para recuperar estragos 
causados pelas chuvas em Barretos

Nesta quinta-feira (10), a 
prefeitura iniciou as obras de 
macro e micro drenagem na rua 
22, que vai resolver o problema 
da captação da água pluvial, 
que causou grande transtorno 
com a forte chuva que caiu so-
bre a cidade no dia 6 de janeiro.

Desde o início de janeiro, 
a prefeitura realiza todos os 
trâmites, como realização de 
projetos consistentes para con-
seguir a liberação de verba de 
R$ 5 milhões de reais, que foi 
autorizada na última semana.

Uma empresa especiali-
zada neste tipo de trabalho é 
quem vai cuidar da realização 
da obra, que será executada na 
rua 22, desde a avenida 41 até 
a avenida 35, regiões centro e 
do bairro Primavera.

Segundo informações ini-
ciais da prefeitura e da empresa 
responsável pelas obras, os tra-
balhos começam de baixo para 
cima e não vão atrapalhar a vida 
de moradores e comerciantes 
daquela região da cidade.

Foto: Diego Rodrigues!!!

SAAE realiza ato para destacar mais uma etapa do 
Plantar Água em área do bairro Nova Barretos III

Na última quarta-feira (9), o 
SAAE, com o apoio da Tereos, 
realizou um ato para marcar mais 
uma etapa da atividade Plantar 
Água, com a presença da prefeita 
Paula Lemos e do superintenden-
te da Autarquia, Waldo Villani 
Júnior, nas margens do córrego 
Ribeirão das Pitangueiras, no 
bairro Nova Barretos III.

O ato, que faz parte do Pro-
jeto Super Conscientes, contou 
com a presença de secretários 
municipais, vereadores, do pa-
dre Carlos Adriano Neto e de 
Douglas Souza, gerente de Re-
lações Institucionais da Tereos.

Douglas Souza disse que é 
uma alegria fazer parte desse 
projeto. “Recebemos da prefeita 

Paula Lemos o convite para parti-
cipar desse projeto que está dire-
tamente ligado ao pilar de susten-
tabilidade da Tereos. Trata-se de 
um projeto muito bem estrutura-
do e que trará benefícios a longo 
prazo, que é justamente o que a 
Tereos busca nas suas ações com 
os municípios”, destacou. (Foto: 
Márcio Oliveira)

Vereadores recebem a visita 
da comandante da 1ª Cia da 
Polícia Militar de Barretos

A Câmara recebeu na última segunda-feira (7) a visita da 
comandante da 1ª Cia da Polícia Militar de Barretos, Capitã Es-
ther Sewastjanow Silva Santos. Ela participou de reunião com 
o presidente, Paulo Correa, e o vereador Carlão do Basquete. 
A visita ocorreu devido à preocupação dos vereadores com a 
sensação de insegurança e o aumento das ocorrências de furto 
e roubo na cidade nas últimas semanas.

Prefeitura inicia recapeamento 
total do bairro Hussein Gemha

A prefeitura de Barretos iniciou na última segunda-feira (7), o recapea-
mento de todas as ruas do bairro Hussein Gemha. O investimento é de 
R$ 500 mil procedentes de emenda parlamentar do deputado federal Jú-
nior Bozzela (PSL) a pedido da prefeita Paula Lemos (DEM), que esteve 
no local acompanhando as obras, e do vereador Fabrício Lemos (PSL). 
“Investir em um asfalto de qualidade é importante tanto para a mobilidade 
urbana, quanto para garantir segurança de motoristas e moradores. Este 
é um compromisso desta gestão”, disse Paula. Participaram da visita os 
secretários municipais de Governo e Gestão Estratégica, Graça Lemos, de 
Obras, Raul Paganelli, o Chefe de Gabinete, Itamar Santos, e o vereador 
Juninho Bandeira, além de moradores e empresários locais. A prefeita Paula 
Lemos anunciou um pacote de recapeamento asfáltico beneficiando além 
do Hussein Gemha, os bairros Pereira, Baroni e São José. O valor total do 
investimento é de R$ 300.018,59, proveniente de repasse parlamentar. No 
início deste ano, várias ruas do centro da cidade e dos bairros América e 
Aeroporto receberam o recapeamento, melhorando a mobilidade e a segu-
rança dos pedestres e condutores que transitam por essas vias.

Rochão terá aula de Karatê exclusiva para mulheres
A Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer informou que 
as mulheres terão um horário 
exclusivo para elas praticarem 
as aulas de Karatê, realizadas no 
Complexo Esportivo do Rochão. 
De acordo com o secretário Tony 
Vieira de Carvalho, a iniciativa 
visa atender ao pedido de mães 
e alunas. “No Mês da Mulher é 
gratificante poder anunciar uma 
turma exclusiva para elas, mos-
trando que lugar de mulher tam-
bém é no esporte”, finalizou. As 

aulas femininas já começam nesta semana e acontecerão todos os 
sábados, às 17h30. Mais informações pelo telefone (17) 3612-2865.

Polícia Militar realiza operação 
para cumprimento de mandados

Na última terça-feira (8), o 33º Batalhão de Polícia Militar do In-
terior, de Barretos e região, realizou operação para cumprimento de 
mandados de prisão expedidos pela justiça. Participaram da operação 
79 policiais, os quais foram distribuídos em 35 viaturas, sendo elas, de 
rádio patrulhamento, Força Tática, ROCAM e do serviço administrativo. 
O resultado da operação foi muito positivo, oportunidade em que foram 
cumpridos 116 mandados de busca e apreensão, culminando com a 
prisão de 13 condenados procurados. Também houve a prisão em fla-
grante de um adulto pelo crime de Tráfico de Drogas, o qual já tinha 
antecedentes pelo mesmo crime, Roubo e Tentativa de Homicídio.
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

MUITA GRITARIA
Nesta quarta-feira (10), João 

Doria (PSDB) confirmou libe-
ração de uso de máscaras em 
ambientes abertos no Estado 
de SP. O curioso é que até agora 
não teve gritaria. Para quem se 
lembra, há exatos 30 dias uma 
audiência pública foi realizada 
na Câmara Municipal a pedido 
do vereador Rodrigo Malaman, 
contrário ao evento.

SEM MÁSCARA
Teve ainda o pedido judicial 

de cancelamento do evento fei-
to pelo presidente do PT, Cacá 
dos Rurais. E também o posicio-
namento contrário de líderes 
religiosos. O que dá a entender 
é que a gritaria não era contra o 
vírus, mas sim pelo evento.

UM NOVO NOME
Informação que circulou nas 

redes sociais no final de semana 
foi confirmada. O comunicador 
Odair Silva é pré-candidato a de-
putado estadual. “Depois de uma 
vida toda de serviços prestados à 
comunidade através do rádio, co-
loquei meu nome à disposição”, 
disse para a coluna.

HÁ MALES QUE...
Se não fosse a queda da ponte 

entre os bairros Christiano Carva-
lho e Zequinha Amêndola causa-
da pelas fortes chuvas do dia 6 de 
janeiro, certamente o Jardim Ca-
lifórnia não receberia o recapea-
mento asfáltico. O desvio tinha 
muitos buracos.

... VEM PARA O BEM
A paralisação dos serviços 

da coleta de lixo aumentou os 
ganhos dos catadores de ma-
terial reciclável. Numa dessas, 
o SAAE e o SEBRAE poderiam 
se movimentar na abertura de 
uma cooperativa de coleta e se-
paração de lixo.

BUSCA CAIPIRA
A busca de Tarcísio de Freitas 

por um vice caipira não para. O 
pecuarista Henrique Prata foi o 
primeiro a ser ventilado. Agora 
apareceu o nome do empresário 
Osmair Guareschi que é fazendei-
ro e dono de 7 concessionárias 
Valtra entre São José do Rio Preto 

PAINEL 

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.

e Presidente Prudente.

PARA ONDE VAI?
No oitavo dia da janela par-

tidária, nenhum vereador de-
monstrou interesse em mudar de 
partido. Até 1º de abril deputados 
estaduais, federais e vereadores 
podem se transferir para outro 
partido sem perderem os man-
datos ou sofrer qualquer punição, 
segundo a Lei Eleitoral.

DEPUTADO DE SAÍDA
O deputado federal Sóstenes 

Cavalcante (União Brasil/ RJ) ad-
mitiu ao Correio Braziliense que 
pelo menos 30 deputados vão se 
desfiliar de seu partido na abertu-
ra da janela. Revelou que um deles 
é Geninho Zuliani.

PEDIDO PROTOCOLADO
Assembleia Legislativa de São 

Paulo recebeu 12 pedidos de cas-
sação de Arthur do Val (Podemos) 
por falas sobre ucranianas. Um 
dos pedidos foi protocolado pelo 
deputado Sebastião Santos (REP).

ALFINETADA DO LÍDER
Pela primeira vez desde que foi 

eleita prefeita, Uebe Rezeck alfine-
tou Paula Lemos em seu programa 
de rádio. “Já se foram dois meses 
[das fortes chuvas]. Lamentavel-
mente, [as obras] estão muito de-
vagar. Precisamos agilizar e ter mais 
dinamismo”, disse. 

PERGUNTA CHATINHA
Na terça-feira (8) foi o Dia In-

ternacional da Mulher. Quando 
será que uma mulher será eleita 
presidente da Câmara Municipal 
de Barretos?

Homens feministas sim, por que não?
Vinícius Marchese, Engenheiro de Telecomunicações e presidente do Crea-SP, fala sobre a mulher neste, 
que é considerado o mês da Mulher, e a importância de todos os cidadãos apoiarem a ascensão da mulher 
em todas as posições possíveis, no tocante a uma verdadeira e completa sociedade justa para todos. Segue.

Democracias frágeis são 
aquelas em que não há a de-
vida representatividade social 
nos espaços de poder e de de-
cisão. Todos os anos, nessa 
data, nos deparamos com os 
mesmos dados que revelam a 
profundidade do abismo que 
separa homens e mulheres na 
política brasileira.

Com menos de 100 anos de 
participação na vida política, 
pois só alcançaram o direito ao 
voto em 1934, as mulheres são 
mais de 52% da população, 
contudo, representam apenas 
15% dos parlamentares no 
Congresso Nacional. Portanto, 
para fortalecer a democracia é 
preciso adotar ações que visem 
assegurar a diversidade da po-
pulação em tais ambientes.

Em cálculo proporcional 
sobre o atual cenário, consta-
tou-se que somente em 120 
anos chegaríamos ao equilíbrio 

de gênero na política do País. E 
isso porque temos dispositivos 
como as cotas partidárias, que 
determinam que 30% das can-
didaturas sejam de mulheres.

Além disso, ao determinar 
que os partidos devem repas-
sar 30% das verbas do Fundo 
Eleitoral para as campanhas 
das candidaturas femininas, 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) impactou diretamen-
te as últimas eleições. Se em 
2014, os homens concen-
traram 90% das receitas das 
candidaturas a deputado fe-
deral, em 2018, o número da 
proporção das receitas para as 
mulheres saltou de menos de 
10% para cerca de 22%.

São medidas necessárias 
para incentivar a participação 
de mulheres e aumentar a re-
presentatividade no Brasil, 
mas não podemos parar por 
aí. Há muito que se refletir so-

bre o papel dos homens nessa 
jornada pela equidade de gê-
nero, e tenho sentido que não 
podemos mais nos furtar a 
essa responsabilidade.

Sabemos que a ausência das 
mulheres em cargos eletivos e 
de liderança está diretamente 
vinculada às suas atribuições 
na sociedade. São elas que, na 
imensa maioria das vezes, são 
responsáveis pelo cuidado da 
casa e da família, o que acaba 
as afastando da vida pública. 
Outro fator cultural é o próprio 
preconceito da população que 
não vota em mulheres por puro 
e simples machismo.

Então, como transformar 
esse ambiente para que seja 
acolhedor para as mulheres? 
Se elas levariam 120 anos para 
ficar em pé de igualdade com 
os homens na política, como 
solucionar essa equação e ga-
rantir que políticas públicas 
sejam elaboradas para corrigir 
essas distorções sociais? Ten-
do essas perguntas em mente, 
volto ao questionamento an-
terior. Qual é o papel dos ho-
mens para se conquistar a efe-
tiva equidade de gênero?

Entendo que a nossa fun-
ção é desconstruir o nosso 
próprio olhar, enviesado por 
anos e anos de uma cultu-
ra que privilegia os homens, 
constatada na prática em inú-
meros dados sobre a represen-

tatividade das mulheres.
Se nossa democracia só será 

fortalecida com mais participa-
ção de mulheres brancas, ne-
gras, indígenas, LGBTQIA+, 
os homens precisam fazer a 
sua parte. Para muito além de 
dar voz e espaço a quem não 
tem, também precisamos assu-
mir um compromisso de que 
as nossas atitudes e ações terão 
um cunho de igualdade.

Não há como saber em que 
medida o outro está sendo im-
pactado, e, por isso, o diálogo 
precisa ser uma constante fer-
ramenta de construção.

Simone de Beauvoir afir-
mou que o único homem fe-
minista é aquele que enxerga 
a mulher como sujeito. Nesse 
debate sobre se os homens 
podem ou não se intitular fe-
ministas, pró-feministas, ou 
simplesmente, aliados, não de-
vemos nos esquecer que a ges-
tão pública carece de pessoas 
comprometidas com a trans-
formação de toda a sociedade.

Ser um homem feminis-
ta, pró-feminista, ou aliado, 
é reivindicar uma identidade 
política equitativa e inclusiva, 
e atuar incansavelmente para 
que a metade da população 
possa se ver representada e te-
nha seus direitos preservados.

Afinal, o feminismo é so-
bre a igualdade entre todas as 
pessoas.

O alto Custo Brasil
Você deseja um país cor-

rupto? Duvido que a resposta 
seja positiva. Ninguém quer 
uma nação dominada por 
pessoas que desejam apenas 
o próprio bem, não se impor-
tando com os demais.

Hoje, a corrupção é um dos 
males que proliferam em paí-
ses com IDH (Índice de Desen-
volvimento Humano) baixo, 
como o último ranking aponta 
o Brasil como o 89º colocado 
entre 189 países, recentemente 
divulgado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (Pnud). 

Problemas como excesso 
de burocracia, falta de segu-
rança, infraestrutura e cor-
rupção são mazelas que infe-
lizmente somos obrigados a 
encarar diariamente, o que faz 
os gastos saltarem para níveis 
muito altos.

Mas você sabe o que é o 
“Custo Brasil”? É uma expres-
são usada para denominar um 
conjunto de dificuldades estru-
turais, burocráticas, trabalhis-
tas e econômicas que atrapa-
lham o crescimento do país. 

Problemas que influenciam 
negativamente no ambiente de 
negócios, encarecem os preços 
dos produtos nacionais e cus-
tos de logística, comprometem 
investimentos e contribuem 

para uma excessiva carga tri-
butária. A estimativa, inclusi-
ve, é que o Custo Brasil reti-
re R$ 1,5 trilhão por ano das 
empresas instaladas no país, 
representando 20,5% do nosso 
Produto Interno Bruto (PIB). 

Fato que favorece o Brasil 
ocupar posições desfavorá-
veis nos principais rankings 
internacionais de competitivi-
dade, interferindo em educa-
ção, saúde, infraestrutura e até 
no desenvolvimento humano 
e social do país.  

Os altos valores impactam 
ainda todos nós, brasileiros. 
E como resolver esse impas-
se? Priorizando um sistema 
tributário menos complexo, 
diminuindo a burocracia, me-
lhorando a infraestrutura e 
acabando com a insegurança 
que assola o país.

Aprovar reformas estru-
turantes e vencer esses desa-
fios é o melhor caminho para 
reduzirmos o Custo Brasil, 
estimulando a geração de em-
pregos e favorecendo o de-
senvolvimento econômico e 
social brasileiro. 

A redução do Custo Brasil 
é fundamental também para 
que os consumidores possam 
voltar a adquirir produtos a 
preços mais baixos e com 
qualidade superior, seja por 

meio do crescimento das ex-
portações ou do aumento da 
produção nacional voltada 
para o mercado doméstico.  

Precisamos melhorar a 
carga tributária que hoje é ex-
cessiva e com isso atrair mais 
investimentos; modernizar e 
ampliar nossa infraestrutura; 
urgentemente diminuir a bu-
rocracia; investir na qualifica-
ção profissional e na nossa ca-
pacidade produtiva; diminuir 
o custo de financiamentos; 
aprimorar a legislação e aca-
bar com a insegurança jurídi-
ca, entre outros.  

Por fim, pelo futuro do Bra-
sil, é preciso colocar em prática 

a reforma tributária. Fundamen-
talmente, esses fatores ligados 
irão contribuir para um país 
mais transparente e com uma 
redução drástica da corrupção.

Geninho Zuliani
Deputado federal 
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“Muitos gastam dinheiro que ainda não ganharam, comprando coisas de que não precisam, para impressionar pessoas de quem não gostam.” (Will Smith)

Destaque para Elaine Marques Chiqueto, 
que recebeu o Troféu Mulher Acib 2022. Em sua segunda 

edição, a homenagem conta histórias inspiradoras de mu-
lheres empresárias. A proprietária da Puricampo recebeu o 

troféu ao lado da filha Isabella Chiquetto (foto). Tudo de bom!

Esteticista, depiladora e futura técnica em enfermagem, essa é Ales-
sandra Uieda, que comemorou mais um aniversário quarta-feira (09), 

recebendo na data especial, o carinho das filhas Thayná e Thauany (foto), 
do marido Sérgio, e as felicitações de amigos e familiares. Parabéns Lê!

Dia 08 de março, Valéria Kelly não comemora apenas o dia 
Internacional das Mulheres, mas também o seu aniversário. A 
data foi bastante celebrada, onde o carinho ficou por conta do 

marido Carlos (foto), e das filhas Elisa e Nicole. Parabéns!

Cláudia Roberta Piccart, carinhosamente chamada de Branca, 
virou mais uma folhinha do calendário da vida na última quar-

ta-feira (09). A mãe e esposa dedicada, recebeu todo carinho 
do filhão Vitor Hugo, do maridão Magoga (foto), e muitos 
cumprimentos de familiares e amigos. Parabéns Branca!

A semana começou com festa para Rafael Douglas, 
que completou idade nova no dia (07). O professor de 

Educação Física, comemorou a data ao lado da mãe Marta 
(foto), da filha Raphaella de 05 anos, da namorada Bianca, 

além de amigos e familiares. Felicidades Rafael!

A segunda-feira (07) foi dia de festa para Willians Luiz Oliveira que 
celebrou mais um ano de vida, onde, na data especial, ele recebeu 

as felicitações de familiares e amigos. Tudo de bom Willians!

Ontem, quinta-feira (10) foi dia de festa, bolo, guaraná e 
muitos doces para Angela Peixoto que festejou mais um ano 

de vida. Ela que é amante de viagens e adora estar rodeada de 
seus amigos, recebeu muitas felicitações e carinho. Parabéns!
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

O POSTE FAZENDO XIXI NO CACHORRO
Segundo o vereador Nestor Leonel (União Brasil), pelo 

bem da cidade, tem que acabar a má-fé, o poste mijando no 
cachorro. “Nós não estamos progredindo, evoluindo”, frisou. 
“Ser oposição é fiscalizar e não denegrir, acabar com as pes-
soas”, completou.

UM PITO NOS VEREADORES BARRETENSES
Na última reunião do legislativo, o presidente Paulo Cor-

rea (PL) chamou duas vezes a atenção do vereador Paçoca 
(SD). Depois, o vice-presidente Lupa (PRTB) no comando 
da sessão, também passou um pito nos seus colegas. Tudo 
por causa de conversas paralelas.

“SENTA AQUI”, DIZ PAULO CORREA
“Se quiser tocar a sessão senta aqui”, disse o presidente 

Paulo Correa (PL) ao colega vereador que insistia em ime-
diato direito de resposta na sessão da Câmara. Correa conti-
nuou sentado na cadeira presidencial e o interlocutor teve o 
seu reclamado espaço para retrucar.

O DESABAFO DE JUNINHO BANDEIRA
O vereador Juninho Bandeira (PL) desabafou na sessão 

de segunda-feira (7), na tribuna da Câmara Municipal. Disse 
que está cansado de ser perseguido pela maldade que predo-
mina em pessoas mal-amadas.

MURROS EM PONTA DE FACA
Não adianta dar murros em ponta de faca e querer colocar 

projetos goela abaixo que não vai dar. O alerta foi dado aos 
vereadores barretenses pelo experiente Carlão do Basquete 
(PSD) sobre vícios de origem.

TODO MUNDO DE MÃOS DADAS
A Câmara Municipal caminha de mãos dadas com o exe-

cutivo, com a prefeita Paula Lemos (União Brasil), comen-
tou o vereador Raphael Silvério (PSDB).

DESBUROCRATIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) acredita que todos 

os serviços prestados pela prefeitura deveriam ser disponibi-
lizados pela internet.

SABE COM QUEM ESTÁ MEXENDO
“Sabemos com quem estamos mexendo e quem quer o 

bem de Barretos”, disse o vereador Paçoca (SD), ao defen-
der a prefeita Paula Lemos (União Brasil). Ele entende que 
ela investiu muito na educação, na saúde, em infraestrutura e 
tem lutado por Barretos.

IPTU CARO DESDE OS TEMPOS DO TITIO
Desde os tempos do tio Emanoel (ex-prefeito), Barretos é 

destacada por ter um dos maiores IPTUs do Brasil, lembrou 
o sobrinho, vereador Ricardo Bodinho (PP).

EM TEMPOS DE GUERRA...
Dica de leitura: “A ideologia dos noticiários internacionais”, 

de Francisco Fernandes Ladeira, publicado pela editora CPV.

A Câmara recebeu na última 
segunda-feira (7) a visita da co-
mandante da 1ª Cia da Polícia 
Militar de Barretos, Capitã Es-
ther Sewastjanow Silva Santos.

Ela participou de reunião 
com o presidente, Paulo Cor-
rea, e o vereador Carlão do 
Basquete (foto), autor de re-
querimento que questiona a 
Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado sobre estra-
tégias de combate à crimina-
lidade e aumento do efetivo 
policial em Barretos.

A visita ocorreu devido à 

preocupação dos vereadores 
com a sensação de inseguran-
ça e o aumento das ocorrên-
cias de furto e roubo na cidade 
nas últimas semanas.

Durante a reunião, o ve-
reador Carlão do Basquete 
propôs a realização de uma 
Audiência Pública (em data 
a ser definida) para debater a 
questão da segurança pública 
em Barretos.

O objetivo é cobrar um po-
sicionamento das autoridades 
de várias áreas (Polícias Civil, 
Militar e Científica, Secretaria 

Estadual de Segurança Públi-
ca, Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Desen-
volvimento Humano e outras) 
sobre o tema.

Os vereadores entendem 
que a criminalidade está dire-
tamente relacionada às ques-
tões sócio-educacionais e 
que não se trata de responsa-
bilidade exclusiva da Polícia 
Militar. “Todos os setores da 
comunidade precisam encon-
trar meios e políticas públicas 
para solucionar o problema”, 
opinou os vereadores.

O vereador e presidente da 
Câmara Municipal de Barre-
tos, Paulo Correa, solicitou à 
administração municipal o re-
capeamento das ruas do bairro 
Nova Esplanada, Jardim Soa-
res e Jardim Feitosa.

“Os moradores, bem como 
a população que passa pelos 
bairros, sofrem diariamente 

com o mau estado das vias, 
que estão completamente to-
madas por buracos e depres-
sões prejudicando sensivel-
mente o tráfego. Destaquei 
ainda que os bairros estão lo-
calizados próximo ao Hospi-
tal de Amor, fato que causa 
intenso tráfego de veículos”, 
disse Paulo Correa.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo, 
deputado Carlão Pignatari, anunciou 
na última quarta-feira (9) o repasse 
de 321 emendas de parlamentares 
para instituições de assistência social 
de 156 municípios paulistas, incluin-
do Barretos e municípios da região.

A cerimônia foi realizada em 
ambiente virtual e contou com a 
participação de deputados e da 
secretária de Estado de Desen-
volvimento Social, Célia Parnes.

Os recursos são do Executi-
vo, que encaminhará um termo de 
compromisso para que as prefei-
turas recebam os valores em con-
ta bancária que deverá ser aberta.

Além disso, por se tratar de ver-
bas para a assistência social, os mu-
nicípios devem dispensar o chama-
mento público. Após a realização de 
todos esses processos, a municipali-
dade poderá transferir a quantia, em 
parcela única, para a organização so-
cial escolhida pelos parlamentares.

Um assunto predominou durante 
a cerimônia: os benefícios da Emen-
da Constitucional 50/2021, aprovada 
pela Alesp, que vai garantir mais ra-
pidez aos repasses destinados pelos 
parlamentares aos municípios.

“Esse processo era penoso para 
os municípios e para as organizações 
sociais. Agora, esse processo ganha-
rá velocidade, efetividade e agilida-

de, que é o que a gente mais precisa”, 
disse a secretária de Estado de De-
senvolvimento Social, Célia Parnes.

Carlão Pignatari elogiou o novo 
modelo de repasse e destacou que 
antes a burocracia para a destinação 
de recursos era demorada e atrasava 
o desenvolvimento dos municípios. 
“Com certeza, agora será tudo mui-
to mais rápido. Antes a burocracia 
era enorme. Quando eu era líder do 
governo, a gente vivia comentando 
a burocracia nas emendas”, disse o 
presidente da Alesp.

Assim como Parnes, o secretá-
rio de Estado de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, declarou 
que a rapidez consequente da desbu-

rocratização é uma grande conquista 
do governo estadual, que facilitará 
as parcerias com os municípios.

De acordo com a secretária de 
Desenvolvimento Social, devido à 
reforma no modelo de destinação de 
emendas parlamentares, a expectati-
va é realizar, neste ano, os repasses 
relativos de 2022 e os valores re-
manescentes de 2021, 2020 e 2019. 
Com isso, o valor da assistência so-
cial, de aproximadamente R$ 2 mi-
lhões no ano passado, deve dobrar.

Municípios que receberão 
emendas parlamentares: Barre-
tos, Bebedouro, Guaíra, Jabo-
randi, Morro Agudo, Olímpia, 
Pirangi, Terra Roxa e Viradouro.

Paulo Correa solicita recapeamento do bairro 
Nova Esplanada, Jardim Soares e Jardim Feitosa

O vereador Nestor Leonel 
apresentou solicitação à adminis-
tração municipal para que sejam 
intensificados esforços com o ob-
jetivo de celebrar novos convê-
nios junto ao governo estadual, 
através do “Programa Melhor Ca-
minho”, para que sejam realizadas 
melhorias em todas estradas rurais 
denominadas “BA” de Barretos.

“O Programa Melhor Ca-
minho vinculado à Secretaria 
de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo tem 
por objetivo a readequação das 
plataformas das estradas ru-
rais, com ou sem a elevação do 
“greide estradal”, para a im-
plantação de sistema de drena-
gem superficial eficiente, bem 

Nestor Leonel solicita melhorias 
em estradas rurais através do 
programa Melhor Caminho

como melhorar as condições 
de suporte e rolamento das 
pistas das estradas rurais com 
a execução de revestimento 
primário”, pontuou o vereador.

“Visto que este ano, em vir-
tude do grande volume de chu-
va registrado em toda extensão 
territorial de Barretos, as estra-
das rurais (BAs) sofreram gran-
de deterioração, fatos que além 
de prejudicar o transporte e a 
locomoção da população, tam-
bém prejudicou trabalhadores 
rurais, e ainda prejudica o de-
senvolvimento do agronegócio, 
que é o grande gerador de eco-
nomias do nosso município”, 
justificou Nestor Leonel em sua 
solicitação enviada à prefeitura.

Vereadores recebem a visita da comandante 
da 1ª Cia da Polícia Militar de Barretos
Encontro teve como objetivo debater o aumento da criminalidade

Alesp anuncia repasse de emendas parlamentares 
para a área da assistência social em Barretos e região

É constitucional a penhora 
de bem de família pertencente 
a fiador de contrato de locação, 
seja comercial, seja residen-
cial. O assunto foi analisado 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), por meio de um recurso 
apresentado por um fiador con-
tra decisão do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo (TJ-SP).

Essa foi a tese fixada, por 
7 votos a 4, em julgamento 
virtual encerrado na última 
terça-feira (8). Prevaleceu o 
entendimento do relator, mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
para quem a possibilidade de 
penhora do bem não viola o 
direito à moradia do fiador, 
que exerce seu direito à pro-
priedade ao oferecer seu imó-
vel como garantia contratual 
de livre e espontânea vontade, 
com plena consciência dos 
riscos decorrentes de eventual 
inadimplência. Segundo ele, 
impor essa restrição represen-

STF decide pela constitucionalidade 
da penhora de bem de família do fiador

taria uma afronta, também, 
aos princípios da boa-fé obje-
tiva e ao da livre iniciativa.

Para o Secovi-SP, a utiliza-
ção deste tipo de fiança benefi-
cia, principalmente, os pequenos 
e médios comércios e empresas 
que, pelo valor do aluguel e das 
condições financeiras dos loca-
tários, precisam de fiador.

Segundo a Pesquisa Men-
sal de Locação do Secovi-SP, 
o fiador também é garantia 
mais frequente entre os inqui-
linos na locação residencial. O 
depósito caução de três meses 
de aluguel foi a segunda mo-
dalidade mais usada como for-
ma de garantia. O seguro-fian-
ça foi o tipo de garantia pedido 
por 15,5% dos proprietários.

Ciclistas barretenses 
conseguem bons resultados 
na 1ª Etapa da Liga de MTB

A Equipe ABCDesportos 
/ Barretos Cycling participou 
da 1° Etapa da Liga de MTB 
e trouxe ótimos resultados 
para Barretos. O evento acon-
teceu no último domingo (6), 
na cidade de Sertãozinho/SP. 
Eduardo S. de Queiroz foi o 4° 
colocado na Categoria Sub 45; 
Cleber Prieto foi vice-campeão 
na Categoria Sub 50; Flávio de 
Paula foi o 3° colocado na Ca-
tegoria Sub 50;

Antônio Donizete foi vice-

-campeão na Categoria Over 
60. A equipe barretense agra-
deceu à Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer e ao se-
cretário da pasta, Tony Vieira 
Carvalho, que viabilizou toda 
logística para a participação 
da equipe de ciclismo na aber-
tura do campeonato. O time 
contou ainda com a participa-
ção dos atletas Bruno Garcia, 
Rodrigo Toneloto, Jony Fidé-
lis, Willian Félix, Neto e Carol 
Horse, que não pontuaram.
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Com a presença da prefeita 
Paula Lemos, o SAAEB (Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto 
de Barretos) realizou na última 
quarta-feira (9), com o apoio da 
Tereos, mais uma etapa da ativi-
dade Plantar Água nas margens 
do córrego Ribeirão das Pitan-
gueiras. O objetivo é plantar 
2.200 mudas de árvores.

A ação teve início no úl-
timo dia 4, com 380 mudas 
plantadas ao longo da calçada 
no entorno da margem do cór-
rego. Dentre as mudas há es-
pécies como ipês, jacarandás, 
sangra d’água, cedro, farinha 
seca, pau ferro, jenipapo, ara-
çás, goiabeiras e amoreiras.

A atividade integra as ações 
do projeto socioeducativo am-
biental do SAAE, o Super 
Conscientes, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Edu-
cação. Neste ano, nos meses 
de abril e maio, o Plantar Água 
terá a participação de alunos 
da rede municipal de ensino.

As seis crianças que parti-
ciparam do concurso cultural 

de máscaras e fantasias de 
material reciclável participa-
ram plantando água junto de 
autoridades presentes.

“É de extrema importância 
a recuperação e preservação do 
córrego, já que ele é o respon-
sável por grande parte do abas-
tecimento de água da cidade, 
e de grande relevância poder 
contar com o apoio de empre-
sas como a Tereos. Queremos 
realizar durante todo o ano o 
Plantar Água em diversas áreas 
de Barretos”, disse o superin-
tendente, Waldo Villani Júnior.

Segundo Douglas Souza, ge-
rente de Relações Institucionais 
da Tereos, a companhia está fe-
liz em participar do projeto.

“A proximidade com a co-
munidade é um dos pilares da 
Tereos. A companhia tem um 
histórico extenso de parcerias 
com a prefeitura de Barretos e 
estamos felizes em participar 
desse novo projeto, reforçan-
do nosso compromisso com 
as questões ambientais do 
município”, pontuou Souza.

Sonhar e concretizar um 
sonho é como conquistar um 
pedaço de vida. Para setenta 
famílias do bairro Dom Bos-
co, o dia 7 de março de 2022 
ficará marcado como um re-
começo. O dia em que deixa-
ram de sentir insegurança e 
passaram a ser donos de fato 
de suas moradias, com as tão 
sonhadas escrituras em mãos.

Em uma tarde carregada de 
muita emoção, a prefeita Paula 
Lemos, juntamente da secretá-
ria municipal de Habitação, Cé-
lia Rodrigues, esteve no bairro 
Dom Bosco realizando a entre-
ga de mais setenta escrituras.

Essa é a sexta entrega desde 
o início de sua gestão, totali-
zando 233 regularizações imo-
biliárias. Outras entregas serão 
realizadas nos próximos meses 
até que a meta seja concretiza-
da e que, ao todo, 455 famílias 
tenham o seu direito garanti-
do e a regularização fundiária 
de todos imóveis barretenses, 
mais um item do plano de go-
verno sendo concluído.

Emocionada, a prefeita 
Paula Lemos agradeceu pela 
oportunidade de celebrar tan-
tos gestos bonitos em uma se-
mana tão especial. 

“Nesta semana em que cele-
bramos a força da mulher, é com 
imensa felicidade que estamos 
aqui hoje entregando essas es-

A prefeitura de Barretos 
comemorou o Dia da Mulher 
na última terça-feira (8), com 
uma grande festa realizada no 
Recinto Paulo de Lima Cor-
rea. A programação, especial-
mente dedicada a elas, teve 
como tema “Liberdade para 
trilhar o próprio caminho - a 
força da mulher barretense”.

A prefeita Paula Lemos 
lembrou-se da dificuldade das 
mulheres em ocupar grandes 
espaços e citou o fato de Bar-
retos ter quase 170 anos e ela 
ser a primeira prefeita eleita 
na cidade, além de não termos 
nenhuma vereadora atual-
mente na Câmara Municipal.

“Hoje é um momento para 
nós nos fortalecermos, porque 
infelizmente o Brasil é um dos 

A prefeita Paula Lemos rece-
beu o deputado federal, Geninho 
Zuliani, para a entrega de uma 
nova ambulância para a Santa 
Casa de Misericórdia de Barre-
tos. Além de entregar o veículo, 

Dia da Mulher foi celebrado com capacitação e 
prestação de serviços pela Prefeitura de Barretos

Evento realizado no Recinto Paulo de Lima Correa também 
marcou o início das atividades do programa Bolsa Trabalho

países que mais cometem femi-
nicídio no mundo. Por isso, va-
mos lançar a campanha do sinal 
vermelho para ajudar aquelas 
mulheres que estejam sofrendo 
algum abuso e que não consi-
gam denunciar o agressor. Com 
esse sinal, a pessoa que aten-
dê-la saberá que ela precisa de 
ajuda”, completou.

A Delegada de Defesa da 
Mulher de Barretos, Denise 
Polizelli, colocou a DDM à 
disposição de toda mulher 
que estiver passando por algu-
ma situação de violência. “A 
DDM está à disposição para 
ouvir e acolher vocês”, disse.

Natália Rick, Diretora Re-
gional de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de São 
Paulo, parabenizou a todos os 

presentes. “Que nessa manhã 
possamos aproveitar ao má-
ximo as oportunidades deste 
evento, com qualificações, 
vagas de emprego, serviços 
de saúde e tudo mais que está 
sendo oferecido”, finalizou.

Durante o evento, as mulhe-
res presentes acompanharam 
apresentações musicais e espor-
tivas, puderam cortar o cabelo, 
aferir a pressão arterial, realizar 
exames preventivos com o Odon-
tomóvel e equipes de IST/AIDS 
e vacinar-se contra a Covid-19, 
além de participar de oficinas de 
artesanato, receber orientações 
sobre segurança e direitos da mu-
lher com as equipes da DDM e 
CRAM (Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher), acom-
panhar as vagas de emprego ofe-

recidas pelo PAT e obter informa-
ções sobre empreendedorismo 
com o SEBRAE.

Maria de Lourdes Marques 

da Costa, que foi ao evento 
junto com a Fundação Lugar 
de Viver Feliz (LVF) aprovou 
a oficina de pintura em tecido. 

“É muito bom, eu nunca tinha 
feito pintura. Foi uma expe-
riência muito boa e eu acho 
que vou continuar”, contou.

SAAE realizou mais 
uma etapa do Plantar Água

Foram plantadas mudas de árvores às margens 
do córrego Pitangueiras, no Nova Barretos III

Prefeita Paula Lemos e deputado federal Geninho Zuliani 
anunciam R$ 2 milhões para Santa Casa de Barretos

Emendas foram divulgadas durante a entrega de uma nova ambulância para o hospital

no valor de aproximadamente 
R$ 255 mil, o parlamentar tam-
bém anunciou R$ 2 milhões em 
emendas para o hospital.

A prefeita lembrou que há 
dois anos o deputado havia con-

seguido R$ 1,5 milhões em re-
cursos que ajudaram na constru-
ção de parte da UTI Neonatal.

“Hoje ele volta, novamen-
te, para entregar uma ambu-
lância para nossa Santa Casa, 
tão importante para levar e 
trazer pacientes que muitas 
vezes não possuem veículo 
para se locomover, e também 
anunciar mais recursos para o 
hospital”, completou.

Segundo Zuliani, serão R$ 
1 milhão em emendas impositi-
vas e R$ 1 milhão em emendas 
extraordinárias, posteriormen-
te, para custeio e manutenção 
da saúde regional através da 
Santa Casa. “É muita satisfação 
em poder ajudar esse hospital 

que atende a aflição de vários 
municípios”, disse.

Durante o ato, o presidente 
da Fundação Pio XII, Henri-
que Prata, lembrou o déficit 
de mais de R$ 20 milhões 
durante a pandemia, além de 
problemas de manutenção do 
prédio da Santa Casa.

Participaram do evento os 
vereadores Nestor Leonel, Ga-
briel Uchida, Fabrício Lemos, 
Juninho Bandeira e Carlão do 
Basquete, o secretário municipal 
de Saúde, Kleber Rosa, os em-
presários Renato Reis e Giovane 
Barroti, e os funcionários da San-
ta Casa, Mônica Furniel, gerente 
administrativa, e Carlos Alexan-
dre, gerente de enfermagem.

Prefeita Paula Lemos entrega mais 70 escrituras de 
posse de moradias a moradores do bairro Dom Bosco
Regularização acaba com espera de 12 anos

crituras. Hoje completamos 233 
certidões imobiliárias entregues 
em apenas um ano e dois me-
ses. Estamos no caminho certo, 
trilhando um caminho que não 
é fácil, ainda mais sendo mulher 
nesse meio onde nossa compe-
tência é questionada, mas Nossa 
Senhora me guia e me auxilia. 
Agradeço muito ao apoio que 
sempre nos é dedicado, por 
meio de verbas pelo deputado 
Geninho Zuliani, o trabalho da 
secretária Célia Rodrigues e dos 
nossos amigos vereadores, que 
acreditam que juntos podemos 
fazer ainda mais por nossa Bar-
retos” disse a prefeita.

O evento contou com a pre-
sença do deputado federal, Geni-
nho Zuliani, dos vereadores Fa-
brício Lemos, Chafei, Raphael 
Silvério, Gabriel Uchida, Nestor 
Leonel e Juninho Bandeira, dos 
empresários Renato Reis, Luis 
Umberto Sarti – Kapetinha, 
Odair Silva – presidente do De-
mocratas de Barretos, represen-
tantes do Senac, imprensa local 
e  secretários e chefes de gabi-
nete da gestão, representados no 
palco, por meio da secretária de 
Governo e Gestão Estratégica, 
Graça Lemos.

“É com muita alegria que 
participo deste momento tão 
importante na vida dessas se-
tenta famílias. Parabenizo a 
gestão pelo trabalho desenvol-

vido no setor de habitação que 
não apenas busca por novas 
moradias, mas que também se 
compromete em fortalecer o 
direito dos moradores pela re-
gularização da documentação 
de suas casas” destacou o de-
putado, Geninho Zuliani.

Para a secretária de Habi-
tação, Célia Rodrigues, que 
acompanha o desenvolvimen-
to do bairro desde 2010, a 
entrega dessas escrituras vem 
também como uma conclusão 
de meta de vida.

“É com extrema felicidade 
que hoje faremos essas entre-
gas, um bem tão precioso, o 
documento de posse de um lar, 
onde a família é acolhida, pro-
tegida, onde se educa filhos e 
ali envelhecemos. Volto aqui 
doze anos depois, graças ao 
trabalho e comprometimento 
de nossa prefeita Paula Lemos, 
que acreditou e hoje concreti-

zamos mais 70 sonhos. É um 
recomeço de vida para mui-
tos”, salientou a secretária.
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As trabalhadoras brasilei-
ras ainda têm muito a lutar pela 
igualdade de direitos, especial-
mente no mercado de trabalho.

Mesmo sendo maioria – 52% 
da população brasileira é formada 
por mulheres , e em geral estudem 
mais, elas têm menos oportunida-
des no mercado de trabalho, não 
progridem nas carreiras como os 
homens; em épocas de crise são 
as primeiras a serem demitidas e 
as últimas a serem recontratadas, 
com salários mais baixos; e so-
frem com o machismo, com assé-
dios morais e sexuais.

FALTA DE OPORTUNI-
DADES E IGUALDADE

Dados atualizados da Pes-
quisa Nacional de Amostra por 
Domicílios Contínua (PNDA) 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), até 
o 4º trimestre de 2021, mostra 
que mulheres com 14 anos ou 
mais de idade representam ape-
nas 43,8% do total de pessoas na 
força de trabalho e 41,6% entre 
o total de ocupados e ocupadas.

Por outro lado, entre as pes-
soas desocupadas as mulheres 
representam 52,2% e entre as 
pessoas fora da força de traba-
lho são 64,2%.

De acordo com um levanta-
mento do Dieese, a situação só 
piorou nos últimos sete anos. A 
recessão, em 2015 e 2016, segui-
da de baixo crescimento nos três 
anos seguintes, restabeleceu e 
aprofundou características como 
alta taxa de desemprego, cres-
cente informalidade, desigualda-
de de oportunidades e aumento 
do número de pessoas subutiliza-
das da força de trabalho, diz o es-
tudo sobre mercado de trabalho 
feminino feito pela coordenadora 
do Dieese Nacional, Patrícia Pe-
latiere, e pela técnica da subse-
ção do Dieese da CUT Nacional, 
Adriana Marcolino.

“Mesmo em ciclos de cres-
cimento econômico a desigual-
dade entre mulheres e homens 
se mantém estável porque ela é 
estrutural”, explica a técnica.

Segundo ela, para compli-
car, “ainda há o preconceito de 
que mulher engravida, deixa de 
trabalhar para cuidar dos filhos 
e, claro, há o machismo que 
elas enfrentam para conseguir 
evoluir na carreira”.

Segundo uma pesquisa do 
IBGE, em 2019, a participação 
das mulheres sem filhos na força 
de trabalho é 35,2% maior em 
relação à participação daquelas 
com filhos. Ao contrário, os ho-
mens que têm filhos não enfren-
tam nenhuma desvantagem.

O que o governo deveria fa-
zer para reduzir essa desigual-
dade no mercado de trabalho

As primeiras medidas a serem 
tomadas para mudar este cenário 
de desigualdade e preconceito 
com as trabalhadoras, em espe-
cial as grávidas ou nas chamadas 
“idades férteis”, é a ampliação 
dos horários de atendimento das 
creches, o aumento no número de 
vagas disponíveis no mercado de 
trabalho para as mães trabalhado-
ras e o fim das demissões após o 
término da licença maternidade, 
pontua Adriana Marcolino.

“Os horários de atendimento 
das creches não são compatíveis 
com os horários em que essas 
mães saem do trabalho, o que aca-
ba provocando mais demissões”, 
diz a técnica, que critica outra po-
lítica muito comum das empresas 

que é demitir a mulher quando ela 
volta da licença maternidade. “É 
preciso uma política de estabilida-
de maior no emprego para que as 
mulheres possam readequar suas 
vidas ao trabalho”, diz.

Outra política pública de-
fendida por Adriana Marcolino 
para que as mulheres tenham 
mais oportunidades no mercado 
de trabalho é a criação de em-
pregos emergenciais com per-
centuais reservados a elas.

“Com este tripé mais cre-
ches, empregos emergenciais e 
maior estabilidade na volta da 
licença maternidade creio que 
melhoraria a inserção de vagas 
para as mulheres”, afirma.
REFORMA TRABALHIS-
TA E DA PREVIDÊNCIA 

PIORARAM A VIDA 
DAS MULHERES

Além da falta de políticas 
públicas para o mercado de tra-
balho, as reformas: trabalhista 
(2017, no governo de Michel Te-
mer, do MDB) e a previdenciária 
(2019, de Bolsonaro) pioraram a 
desigualdade entre homens e mu-
lheres no mercado de trabalho.

A primeira retirou, flexi-
bilizou e/ou desregulamentou 
direitos trabalhistas, criou um 
ambiente desfavorável à nego-
ciação coletiva, procurou de-
sarticular a estrutura sindical, 
reduziu o acesso à Justiça do 
Trabalho, entre outros pontos.

Já a segunda dificultou o aces-
so aos benefícios previdenciários 
e reduziu o valor do benefício.

PANDEMIA TAMBÉM 
AGRAVOU O MERCADO 

DE TRABALHO
O estudo “Sem Parar – O tra-

balho e a vida das mulheres na 
pandemia”, da Gênero e Número e 
da Sempreviva Organização Femi-
nista, realizado entre abril e maio 
de 2020, já  apontava que 50% das 
mulheres passaram a se responsa-
bilizar pelo cuidado de alguém na 
pandemia. Entre as que cuidam de 
crianças, 72% afirmaram que au-
mentou a necessidade de monito-
ramento dentro do domicílio.  

Essa responsabilização 
pelos cuidados da casa e dos 
membros da família – como 
crianças e idosos – ficou ainda 
mais presente na pandemia, o 
que dificultou a participação da 
mulher no mercado de trabalho.

Segundo a técnica da subse-
ção do Dieese da CUT Nacional, 
Adriana Marcolino, podemos ob-
servar também que as característi-
cas negativas da participação das 
mulheres no mercado de trabalho 
foram aprofundadas na pandemia.

O crescimento demográfico 
foi bastante semelhante para ho-
mens e mulheres, no entanto, elas 
sofreram uma redução no contin-
gente de pessoas na força de tra-
balho e entre o total de ocupados, 
uma redução maior do que a re-
gistrada entre os homens – isso 
também se repete entre o total de 
desocupados e de pessoas fora do 
mercado de trabalho, na taxa de 
participação na força de trabalho 
(soma de ocupados e desocupa-
dos), nível de participação e na 
taxa de desocupação.

Além disso, os rendimentos 
das mulheres são em torno de 
75% daquilo que ganha um ho-
mem não negro.

Já as mulheres negras chegam a 
receber 47% da remuneração paga 
para um homem branco, disse a eco-
nomista Isabela Mendes, em entre-
vista ao Brasil de Fato. (Fonte: CUT)

Mulheres são as 
mais afetadas pelo 

desemprego e baixos salários
Falta de política pública para as mulheres, machismo e 

pandemia pioraram a inserção das trabalhadoras no mer-
cado de trabalho, além de contribuir para rebaixar salários

A Tereos Açúcar & Ener-
gia Brasil, uma das líderes em 
produção de açúcar e etanol 
no país, assumiu o compro-
misso de alcançar 15% de 
mulheres na força de trabalho 
e 17,5% de mulheres na lide-
rança até 2030.

O estabelecimento das me-
tas vem para reforçar o com-
promisso da empresa com 
a pauta, que vem ganhando 
cada vez mais atenção dentro 
da companhia e já conta com 
iniciativas para aumentar a 
participação das mulheres na 
empresa, bem como em todo 
o agronegócio.

Uma das principais inicia-
tivas da Tereos é a criação do 
Grupo de Afinidade Mulheres 
no Agro (Gama), que amplia 
discussões e idealiza ações 
para alavancar a representati-
vidade feminina e as carreiras 
das mulheres no grupo.

A empresa também inte-
gra o Movimento Mulher 360 
desde maio de 2021. A inicia-
tiva leva informação e promo-
ve ações visando o aumento 
da participação de mulheres 
no mercado de trabalho, com 
o apoio de lideranças de di-
versos mercados.

Foi realizada na última 
terça-feira (8) a solenidade 
de entrega do Troféu Mulher 
North Shopping Barretos, 
edição 2022. O cerimonial 
foi conduzido pela jornalista 
e apresentadora do SBT RP, 

Tereos quer alcançar 15% da força de 
trabalho composta por mulheres até 2030
A companhia também visa atingir 17,5% das mulheres na liderança até o mesmo 
período; as metas reforçam as iniciativas de diversidade e inclusão da empresa

A Associação Comercial e 
Industrial de Barretos (ACIB) 
teve aumento de cerca de 2% no 
número de associados nos últi-
mos três meses, registrando um 
total de 438 empresas associadas.

Os resultados refletem es-
forços da associação na am-

pliação dos benefícios ofere-
cidos, tais como Consultoria 
Jurídica, Convênios médicos 
e odontológicos, cartão ali-
mentação, espaço físico dis-
ponível e Escritório Regional 
da JUCESP (Junta Comercial 
do Estado de São Paulo), entre 

outras, aliadas ao crescimento 
e retomada da economia, con-
forme explica a presidente da 
ACIB, Jackelyne Rossini.

“Durante a pandemia tive-
mos uma recuada no cresci-
mento de associados. Muitas 
empresas fecharam e é normal 

uma queda na entrada de em-
presas, mas com a normalização 
dos atendimentos e a retomada 
do protagonismo da ACIB em 
toda a região, esse quadro vem 
se revertendo. Nossos resulta-
dos podem ser avaliados como 
positivos”, disse Rossini.

Associação Comercial e Industrial de 
Barretos tem crescimento de associados

North Shopping Barretos realizou a 
entrega do Troféu Mulher – edição 2022

Nianara Bighetti, e teve como 
paraninfa a cirurgiã dentista e 
presidente da ACIB (Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Barretos), Jackelyne Rossini.

O diretor do Grupo North 
Empreendimentos, Dr. Fauzi 

Hamuche, falou ao público 
que se acomodou conforta-
velmente na Praça de Eventos 
do Shopping, e destacou que 
“nas onze edições de realiza-
ção desse troféu, aconteceram 
avanços para que as mulheres 
possam, cada vez mais, serem 
reconhecidas como cidadãs 
atuantes e vibrantes que são. 
Exaltar, numa noite como essa, 
a importância da força femini-
na no desenvolvimento econô-
mico, social, político, cultural 
e de pujança da nossa cidade, 
é um respiro de alegria entre 
tantos acontecimentos nada fe-
lizes no mundo”, pontuou.

A oradora da noite foi a 
jornalista Fabíola Correia, que 
também chamou a atenção 
para a força da mulher. “Se-
guimos sendo fortes e corajo-
sas, cada uma à nossa maneira, 
mas com algo em comum, a 
representatividade de uma ge-
ração que não se deixa abalar 
e que usa cada pedra no cami-
nho para construir seu próprio 
castelo”, disse a oradora.

A prefeita Paula Lemos le-
vou uma mensagem à mulher 
barretense e às homenageadas 
da noite, valorizando a força 
feminina em uma cidade que 
cresce com elas no comando 
de várias instituições, entida-
des e empresas.

A vice-presidente do con-

selho de administração e presi-
dente do Instituto Credicitrus, 
Maria Tereza de Souza Lima 
Uchoa, que representou tam-
bém a SICOOB Credicitrus, 
patrocinadora exclusiva do 
evento, falou da importância 
da mulher a frente do seu tem-
po, especialmente a mulher 
que trabalha fora e não deixa 
de ser mãe e esposa, e equili-
brar tudo isso, todos os dias.

Em 2022 receberam o Tro-
féu Mulher North Shopping 
Barretos: Artes & Cultura - 
Rosa Maria de Ávila Rezeck, 
Classes liberais - Adriana No-
gueira Franco, Comércio & 
Empreendedorismo - Nachila 
Alessandra dos Santos Olivei-
ra, Comunicação - Fabíola de 
Araújo Correia, Comunidade 
- Esther Sewastjanow Silva 
Santos, Educação - Mirka de 
Oliveira Stefani Costa, Filan-
tropia - Cassia Christina de 
Oliveira Bampa, Influencer - 
Renata Alves Lamanna, Saú-
de - Ludmila Leonel Rezeck, 
Revelação - Letícia Oliveira 
Lemos e Lojista - Aparecida 
da Silva Cândido de Oliveira.

A galeria do Troféu Mu-
lher North Shopping Barre-
tos passa a contar com 123 
homenageadas em seus doze 
anos de história. A cobertura 
fotográfica ficou a cargo de 
Márcio Oliveira.

A diversidade também está 
presente nos programas de 
entrada da companhia, como 
o Programa Jovem Aprendiz. 
Em 2020, a Tereos contou 
com uma turma exclusiva de 
mulheres, com 36 jovens.

Durante o programa, elas 
recebem conteúdo teórico-prá-
tico para as funções que pos-
sam vir a desempenhar dentro 
da empresa, por meio de cur-
sos desenvolvidos em parceria 
com o CIEE, Senac e SENAI.

Na frente agrícola, a Te-
reos também atua para au-
mentar a presença feminina 
nas operações, por meio de 
treinamentos e cursos de ca-
pacitação técnica.

Em dezembro de 2021, 
a empresa realizou, em par-
ceria com o SENAI, o curso 
de Operação de Máquinas 
Agrícolas na região de Ta-
nabi, voltado exclusivamen-
te para mulheres.

“Estamos cada vez mais 

engajados com o tema de 
diversidade e inclusão, am-
pliando discussões e promo-
vendo ações para alavancar 
a carreira das mulheres den-
tro da Tereos e, também, no 
agronegócio de forma geral. 
Juntos, seguimos cada vez 
mais fortes em nosso obje-
tivo de aumentar a presença 
feminina em todas as nossas 
frentes de atuação”, diz Car-
los Leston, diretor de Recur-
sos Humanos da Tereos.
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A tradicional Festa do Peão, 
que ficou dois anos sem ser 
realizada devido à pandemia, 
vai acontecer este ano e já tem 
data definida: de 5 a 8 de maio. 
A prefeitura de Jaborandi já deu 
início à venda de permanentes, 
de forma parcelada, para facili-
tar o pagamento pelo público.

O ponto de venda da 
permanente, que custa R$ 
100,00, é a Papelaria Nobre. 
O valor pode ser pago em até 
4 vezes no cartão.

“A permanente está à ven-
da de forma antecipada para 

facilitar o acesso de todos os 
jaborandienses, que terão a 
vantagem de pagar o valor 
com desconto e de forma par-
celada para não pesar no bol-
so de ninguém”, destacou o 
prefeito Silvinho, que revelou 
que a programação do evento 
também já está definida.

PROGRAMAÇÃO
A 36ª edição da festa, que 

acontece no Parque de Expo-
sições “Gino Henrique Bru-
nozzi”, começa no dia 5 com 
rodeio em touros e cavalos 
do Campeonato ACR, com a 

participação do locutor Almir 
Cambra e do comentarista Es-
nar Ribeiro. A noite termina 
com show da dupla Clayton 
& Romário. As montarias 
continuam no 2º dia de fes-
ta que terá show de César & 
Paulinho e Kadu Velasco. No 
sábado, dia 7, estão confirma-
das as apresentações musicais 
de Zé Ricardo & Thiago e 
Augusto & Atílio. No encer-
ramento, no domingo, aconte-
ce a final de rodeio com show 
pirotécnico e apresentação de 
Bruno & Gaspar.

No último dia 3, o prefeito 
Dieb Taha, sua esposa Liliana 
e o secretário de Indústria e 
Comércio, Renê Sasaki, recep-
cionaram os 100 trabalhado-
res selecionados no Programa 
Estadual Bolsa Trabalho, que 
vai proporcionar qualificação 
profissional e bolsa-auxílio a 
estes colinenses que estavam 
desempregados e em situação 
de vulnerabilidade social.

A integração aconteceu na 
sede do Sindicato dos Servido-
res e os participantes já inicia-
ram a nova rotina de trabalho 
nos órgãos públicos, com carga 
horária de 4 horas diárias, 5 dias 
por semana. Durante os 5 meses 
do programa eles vão participar 
de curso de qualificação profis-
sional e receber bolsa-auxílio no 
valor de R$ 540,00/mês.

O secretário Renê Sasaki 
informou que “os inscritos fo-
ram selecionados pelo Governo 
Estadual, conforme parâmetros 
do questionário socioeconômi-
co, com priorizações de mulhe-

A prefeita de Barretos, 
Paula Lemos, participou da 
entrega de uma nova Unidade 
de Resgate para o Pelotão de 
Bombeiros de Barretos.

Acompanhada do depu-
tado federal, Geninho Zulia-
ni, vereadores e secretários 
municipais e representantes 
da sociedade civil, a prefeita 
agradeceu aos bombeiros pe-
los serviços prestados.

“Quero deixar registrada a 
minha gratidão a todo o Corpo 
de Bombeiros. Quando a gente 
passou pelo momento das en-
chentes, eles estavam de pron-
tidão buscando fazer tudo o que 
competia a eles, colocando suas 
vidas em risco pelo bem da po-
pulação”, disse Paula.

Para o deputado federal, Ge-
ninho Zuliani, é preciso saber 
da importância e coragem dos 
bombeiros, que estão 24 horas a 
postos, prontos para o combate, 
para enfrentar incêndios e, prin-
cipalmente, ajudar a população 
em todos os aspectos.

O Tenente Frank Andra-
de, comandante do Posto dos 
Bombeiros, disse que esse é 
um dia festivo para o quartel. 
“O Corpo de Bombeiros acre-
dita e investe pesado na pre-

Festa do Peão será em maio

As montarias em touros e cavalos serão atrações do evento

Selecionados do “Bolsa Trabalho” 
participaram de integração

Os trabalhadores selecionados foram recepcionados 
no Sindicato pelo prefeito Dieb e secretário Renê

res arrimo de família, maiores 
encargos familiares, tempo de 
desemprego e maior idade”.

“É uma excelente oportu-
nidade para as famílias que 
perderam renda nos últimos 
meses. Além de um auxílio 
financeiro, as pessoas vão tra-
balhar, estudar e se qualificar. 
Nossa administração cria opor-
tunidades e dá condições para 
que a população se qualifique e 
tenha segurança para ingressar 

no mercado de trabalho ou até 
se tornar um empreendedor”, 
destacou  o prefeito Dieb.

Ele também informou que 
em 2019 iniciou o programa 
com 20 vagas e, em 2020, 
foram mais 20 vagas. Já em 
2021 foram 40 vagas e agora 
ampliou para 100. “Agradece-
mos ao governador Doria e ao 
secretário Marco Vinholi pelo 
constante apoio ao nosso mu-
nicípio”, finalizou o prefeito.

Corpo de Bombeiros de Barretos 
recebe nova Unidade de Resgate

Viatura está avaliada em 350 mil reais e substituirá veículo emprestado por Olímpia

venção, mas nossas equipes 
estão sempre a postos para 
agir com precisão”, comple-
tou. Somente em 2021 foram 
atendidas 997 ocorrências e 
diversas vidas salvas.

Comandante do 9⁰ Gru-
pamento de Bombeiros, o 
Tenente Coronel Rodrigo 
Moreira Leal, destacou que 
a parceria entre os poderes é 
muito importante para melho-
rar as condições dos bombei-
ros e agradeceu aos bombei-
ros barretenses.

“Quero deixar um abraço 
especial a estes soldados, que 
fazem a diferença e trabalham 
com afinco. Esta é uma forma 
de estar prestigiando vocês, 

levando uma melhor viatura e 
melhores equipamentos para 
que possam exercer o excelente 
trabalho de vocês”, finalizou.

A viatura entregue está 
avaliada em aproximadamente 
R$ 350 mil e foi adquirida pela 
Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública. Atualmente, 
o pelotão utiliza uma viatura 
emprestada de Olímpia.

Participaram do ato os se-
cretários municipais de Defesa 
Civil, Elson dos Santos, e de 
Saúde, Kleber Rosa, os verea-
dores Rafael Silvério, Nestor 
Leonel, Gabriel Uchida, Juni-
nho Bandeira e Carlão do Bas-
quete, e os empresários Renato 
Reis e Giovane Barroti.

No mês em que comemo-
ramos o Dia Internacional da 
Mulher, a Secretaria Municipal 
de Cultura, por meio da Biblio-
teca Municipal, homenageia as 
mulheres que de alguma forma 
lutam para manter viva a histó-
ria, a cultura e as tradições da ci-
dade, com a exposição itinerante 
“Recinto Paulo de Lima Correa 
e suas Tradições Culturais”.

A exposição acontece de 14 
de março a 14 de abril, das 8 às 
17 horas. A abertura está mar-
cada para a próxima segunda- 
feira, dia 14, às 11 horas.

A exposição foi idealiza-
da pela barretense Daniella 
Pereira de Oliveira, adminis-
tradora de empresas com es-
pecialização em marketing e 
proprietária do Antiquário e 
Brechó da Carruagem.

Para a realização da expo-
sição, ela fez um levantamento 
detalhado acerca da história do 
local, que inclui fotos, obras 
doadas por artistas locais e acer-
vo da família. Estarão sendo 
mostrados na exposição, roupas 
típicas usadas nos desfiles da 
década de 80, chapéus de várias 
épocas, LPs da Festa do Peão.

A mostra tem como ob-
jetivo apresentar o Recinto 

Biblioteca Municipal recebe exposição 
itinerante “Recinto Paulo de Lima 
Corrêa e suas Tradições Culturais”

Mostra quer resgatar memória do Recinto e exaltar a participação das mulheres

Paulo de Lima Corrêa às no-
vas gerações, homenagear as 
mulheres e a memória do pai 
dela, Dr. José Carlos Moreira 
de Oliveira,  conhecido como  
Zé Carlos Delegado.

“Queremos  manter a cul-
tura sertaneja da nossa cidade 
viva e homenagear meu pai, 
um apreciador do recinto e 
das tradições sertanejas, e um 
dos responsáveis pelo tom-
bamento histórico do local”, 
conta Daniella de Oliveira.

Rogério Teodósio, secre-
tário municipal de Cultura, 
acredita que a exposição, 
além de resgatar as tradições, 
contribui para a formação de 
jovens e adultos.

 “Todo o trabalho tem 
como fonte pesquisas sérias e 
registros de pessoas que par-
ticiparam da nossa história. 
O resultado deve contribuir 
como fonte de informação e 
referência para estudos”, an-
tecipa o secretário.




