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Governo do estado congela reajuste
de pedágios de rodovias neste ano
A Secretaria de Logística e
Transportes do Estado de São
Paulo anunciou nesta quinta-feira (30) que não vai reajustar
neste ano as tarifas de pedágios
cuja mudança nos valores estava prevista para esta sexta-feira.
Os reajustes, segundo a secretaria, seriam de 10,72% para os
contratos indexados ao IGP-M
e 11,73% para os atrelados ao
IPCA. “A decisão acontece por
causa da atual conjuntura econômica e do custo Brasil, com a
alta desenfreada dos preços, em
especial, de combustíveis”, afirmou a secretaria em comunicado
à imprensa. O governo paulista
afirmou que o reajuste anual das
tarifas de pedágio se refere às
estradas administradas pelas 18
concessionárias pertencentes ao
Programa de Concessões Rodoviárias do Estado (incluindo
a TEBE na rodovia Brigadeiro
Faria Lima) e das quais 17 teriam
tarifas atualizadas em 1º de julho
e uma em 6 de julho.

Na sessão ordinária realizada na última segunda-feira, dia
27, a Câmara Municipal de Vereadores da Estância Turística
de Barretos aprovou o projeto de
Decreto Legislativo que concede
à prefeita Paula Lemos, licença
sem remuneração, pelo período
de 17 dias, entre 7 e 23 de julho.
O projeto atende a solicitação da
chefe do Executivo barretense.
O vice-prefeito, Dr. Gustavo Sasdelli, assumirá o cargo.

Câmara define comissão representativa
para atuar durante o recesso parlamentar
De 1º a 31 de julho, os vereadores da Câmara Municipal de Barretos entram em recesso parlamentar. Nesse período, é necessário instalar
uma comissão representativa, conforme prevê o regimento interno. Por meio de portaria, o presidente Paulo Correa (PL) nomeou os vereadores
Juninho Bandeira (PL), Gabriel Uchida (UNIÃO) e Ricardo Bodinho (PP) para compor a comissão. Entre as principais funções da Comissão
Representativa estão manter o atendimento do público e representar a Câmara em eventos externos. Os serviços internos da Câmara, os atendimentos ao público e os trabalhos de fiscalização dos vereadores funcionam normalmente durante o período de recesso. Caso haja necessidade
de aprovar projetos urgentes para o município, os vereadores também poderão ser convocados a participar de sessões extraordinárias.

SAMU realizou capacitação sobre
suicídio e acidentes com múltiplas vítimas

O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU)
de Barretos realizou capacitação sobre atendimento a múltiplas vítimas e sobre atendimento e manejo a paciente
suicida e abordagem técnica a
tentativa de suicídio.
Mais de 90 pessoas acompanharam as palestras organizadas pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do
serviço, realizadas na Faculdade de Ciências da Saúde de
Barretos (FACISB).
As palestras foram voltadas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
condutores de ambulância,
telefonistas auxiliares de re-

Câmara aprova
pedido de licença
não remunerada
da prefeita
Paula Lemos

gulação médica do SAMU
de Barretos e das outras nove
cidades que compõem a regionalização. Também participaram bombeiros, policiais
civis e militares, profissionais
de saúde que atuam em outros
serviços e estudantes da área.
“Notamos o aumento de
casos de psiquiatria. A partir
disso, buscamos essa capacitação para que nossas equipes
possam aprimorar os atendimentos e para que os profissionais de toda a rede de saúde percebam de que maneiras
cada um pode contribuir”,
afirmou o médico Paulo Muzetti, coordenador geral do
SAMU Regional de Barretos.

Prefeitura realizou Simpósio de Educação Inclusiva 2022
O Simpósio de Educação
Inclusiva 2022, realizado pela
prefeitura da Estância Turística
de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Educação,
teve transmissão ao vivo pelo
Canal do Centro de Formação
dos Profissionais de Educação
(Ceforpe) nesta quinta-feira,
30, com tradução em Libras.
“O simpósio foi carinhosamente organizado para acolher
a todos os participantes, em
local amplo, acessível, com
intérprete de libras e uma programação cultural que valorizou as diferentes habilidades”,
destacou a secretária de Educação, Jéssica Maria dos Santos, ao agradecer o empenho
de todos os colaboradores.
Destinado à comunidade

escolar, entidades assistenciais
que atendem pessoas com deficiência e famílias dos assistidos
na rede municipal de ensino, o
evento teve como objetivo fomentar a cultura de inclusão através de palestras e apresentação
de trabalhos dos profissionais do
Atendimento Educacional Especializado (AEE) do município.
A médica psiquiatra Dra.
Bárbara Sgaviolli Massucato,
preceptora da Residência de Psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia de Barretos e Psiquiatra
da equipe médica do Hospital
de Amor Adulto e Infantojuvenil, ministrou a palestra sobre o
Transtorno do Espectro Autista.
Já sobre Síndrome de Down,
a palestrante foi Sheyla Dutra,
fundadora do projeto Família,

Down e Amigos (FADA), que
anualmente elabora eventos de
conscientização em Ribeirão
Preto e região, visando o empoderamento familiar e a autonomia das pessoas com síndrome
de Down ou qualquer outro
tipo de deficiência.

Festa do Peão de Barretos abre vagas para segurança e bombeiro civil
A associação Os Independentes, promotora da Festa do Peão de Barretos, está com vagas disponíveis para
profissionais da área de segurança e bombeiro civil para atuação durante a 65ª edição do evento, que acontece de
18 a 28 de agosto. Para se candidatar às vagas, que são para ambos os sexos, é necessário ter mais de 18 anos e
experiência comprovada. Os currículos devem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas, na sede
administrativa, no Parque do Peão, entre os dias 04 e 12 de julho. Junto com o currículo deverão constar também o
certificado de conclusão do curso de segurança ou bombeiro civil, comprovante de residência, certidão negativa de
antecedentes criminais, RG e CPF. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3321-0000.

North Shopping
Barretos recebe Feira
de Adoção de Pets
em todos os sábados
do mês de julho
De acordo com vários estudos, adotar um cãozinho ou gatinho faz muito bem para saúde
das pessoas. Ao ter um pet em
casa o dono terá que passear
com ele, o que traz um estímulo
à prática de exercícios, melhora
aquela ansiedade ou estresse
que a pessoa possa ter também.
Com essa premissa, o North Shopping Barretos recebe em todos
os sábados do mês de julho (02,
09, 16, 23 e 30), a Feira de Adoção do Abrigo Lar Temporário Anjos de Quatro Patas. A feira ficará
no mall, próximo à loja Claro do
shopping, das 12 às 18 horas.
Todos os animais (cães e gatos)
disponíveis para adoção são saudáveis, de diversas idades, vermifugados e vacinados. Para adotar
a pessoa deverá preencher uma
ficha cadastral e um importante
termo de responsabilidade.
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Editorial

Agro é mais que Pop!

André Neves, defensor público federal, especialista em Direitos Humanos e Sociais, escritor, professor e
palestrante, nos traz suas observações e ponderações sobre a função do agronegócio no progresso brasileiro. Segue.
Mesmo sendo injustamente tratado como a “Geni”
brasileira, o agro continua liderando o Brasil rumo a um
novo padrão de desenvolvimento, em que a sustentabilidade ambiental, coordenada
com a melhoria de índices sociais, serve como parâmetro
mundial de prosperidade e de
trabalho decente e justo.
Claro que ainda existem
enormes avanços a serem construídos, mas é um dos setores
em que o Brasil atua enquanto
líder mundial na implementação das melhores práticas ambientais, sociais e de governança, também conhecidas como
coluna “ESG”.
Criminosos há, entretanto,
travestidos de produtores rurais, que destroem a natureza e
violentam os povos e saberes
tradicionais. Buscam o lucro do
extrativismo e da especulação
fundiária, criando ínfimas cabeças de gado e plantando poucos
pés de alguma cultura para justificarem a irregular titulação fundiária. Esses bandidos devem ser
severamente responsabilizados.
O agronegócio brasileiro
difere diametralmente dessa
barbárie, buscando o desenvolvimento de mecanismos
transparentes de governança
que combatam esse tipo de
criminalidade privada que só
existe enquanto cultivada sob
o manto da corrupção pública.
Por isso, posturas danosas
são combatidas diuturnamente
- como reconhecido no painel

“Accelerating a just rural transition to sustainable agriculture”, na COP-26, com ações de
reflorestamento e preservação
coordenadas com práticas produtivas agropecuárias.
A verdade é que o agro nacional é exemplo de postura
ESG para o mundo, como referido no painel citado.
O agro brasileiro é responsável pela preservação de
33,2% das áreas ambientais no
país. Os dados são resultado
de um novo estudo divulgado
pela Embrapa Territorial que
mostrou que cerca de 1/3 das
áreas protegidas no país estão
dentro das propriedades rurais.
O estudo analisou quase 6
milhões de estabelecimentos,
por meio de dados do Censo
Agropecuário e do Sistema Nacional do Cadastro Ambiental
Rural (Sicar) e concluiu que
os produtores preservam 282,8
milhões de hectares.
Outro dado relevante mostra que, em média, 49,4% das
áreas das propriedades estão
sendo utilizadas para atividade agropecuária, ou seja,
praticamente metade fica preservada. Ao todo, o estudo da
Embrapa indica que o Brasil
possui mais de 66% de áreas
protegidas e preservadas.
Ainda, a produtividade do
agro brasileiro, segundo relatório do “Economic Research
Service”, órgão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), foi a
que mais cresceu no século 21,

perfazendo índices de crescimento médio de 3,18% ao ano.
Reflexo dessa melhoria
produtiva é a otimização no
uso de defensivos agrícolas.
Pesquisa recente, divulgada em evento organizado
pela FAO/ONU, EMBRAPA, ABAG e ANDEF, mostra
que o Brasil é um dos países
com alta produção agrícola
que menos utiliza químicos,
proporcionalmente à sua produção. Além disso, há melhor
aplicação de moléculas cada
vez mais adequadas à cultura,
gerando menores passivos ambientais e sociais.
O aumento de produtividade reflete-se, outrossim, na vida
do trabalhador rural. Dados recentes do IBGE (Síntese de indicadores sociais: uma análise
das condições de vida da população brasileira: 2021 / IBGE)
mostram que houve melhora
consistente nos indicadores sociais desses trabalhadores.
Além disso, o Brasil, signatário recente das Discussões
Estruturadas de Comércio
e Sustentabilidade Ambiental - iniciativa da Organização
Mundial do Comércio (OMC),
tem buscado alternativas para
liberalizar o comércio agropecuário, eliminando subsídios e
impulsionando uma agenda de
sustentabilidade.
O protecionismo, muitas
vezes implementado como barreira fitossanitária aos produtos
brasileiros, gera maior distorção e insustentabilidade, na

Opinião
Profissionais de saúde ressignificam trabalho
depois de superarem desafios como pacientes
Bruna Heloise Gasparin
teve a chance de voltar a sonhar. Um tumor cerebral a colocou como paciente em um
hospital SUS de Curitiba (PR)
e foi ali que ela ganhou a possibilidade de viver sem dor e
também de encontrar seu novo
propósito: cuidar de pessoas. A
jovem de 26 anos é hoje técnica de enfermagem do Hospital
Universitário Cajuru, mesma instituição que a acolheu
quando foi preciso remover o
tumor. “Depois da cirurgia e
de observar os cuidados dos
profissionais da saúde comigo,
eu soube qual caminho profissional queria percorrer”, conta.
A nova história de vida apenas pôde começar a ser escrita
após muitos anos de luta contra
dores fortes na cabeça. No final
de 2018, por exemplo, o sofrimento se tornou tão insuportável
que ela recebeu a prescrição de
medicamentos anticonvulsivante e antipsicótico. Mas foi só em
maio de 2019 que o diagnóstico
correto veio. Bruna tinha um tumor de quatro centímetros em
cima de um nervo do cérebro, e
começava ali a corrida para realizar a cirurgia o quanto antes.
“Lembro até hoje do telefone to-
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cando na UTI e eles chamando
meu nome para o centro cirúrgico”, conta, emocionada. “Essa é
a maior vitória da minha vida.
Até hoje não acredito no que
passei e, com mérito, porque
não tenho nenhuma sequela”.
LINHA DE FRENTE
Desde o início da pandemia da covid-19, profissionais
da saúde desempenham papel
fundamental no enfrentamento ao vírus e na assistência aos
pacientes com a doença. São
médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e tantos
outros profissionais da saúde
que tiveram suas vidas transformadas a cada turno de trabalho, não só no atendimento
a desconhecidos, mas também
por terem encontrado tantos
amigos e familiares nos quartos e nas UTIs. O intensivista
Jarbas da Silva Motta Junior
foi o primeiro médico a atender
um caso grave de covid-19 na
capital paranaense. Alguns meses depois, viu seu pai se tornar
paciente da instituição onde trabalha. Foi quando precisou desempenhar outro papel. “Assim
que o meu pai chegou ao hospital, olhei para a equipe e disse
que a partir daquele momento,
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eu era apenas filho”, explica.
Foram 37 dias de internação até Jarbas da Silva Motta,
de 69 anos, sair da Unidade de
Terapia Intensiva para pacientes
com covid-19, do Hospital Marcelino Champagnat. A alta hospitalar, em dezembro de 2020,
foi cheia de emoção e fez com
que o paciente restabelecesse
a sua fé. “Nunca acreditei em
Deus, mas agora sei que Deus é
o amor que sentimos”, afirmou
ele. Já o médico entendeu como
é estar do outro lado enquanto
observava o trabalho dos colegas. “Muitas vezes, a gente atua
no automático, tudo para salvar
a vida do paciente, esquecendo
da família que está aflita lá fora.
Mas tudo fica como um grande
aprendizado”, finaliza.

medida em que impede produtos brasileiros (mais “limpos”)
de atingirem mercados, incentivando práticas subsidiadas insustentáveis e predatórias.
Em resumo, enquanto o agro
nacional é ambientalmente adequado e socialmente justo, pautando-se pelas melhores práticas
que visam ao aumento da dignidade do trabalho, o agro pouco
produtivo, que necessita de proteção, costuma se pautar pelo vilipêndio ao meio ambiente e pela
exploração da mão-de-obra.
Entretanto, a Política Nacional de Inovação, (Decreto
nº 10.534, de 28/10/2020), que
deveria balizar a elaboração de
políticas públicas referentes à
Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT & I), padece de recursos orçamentários para sua efetivação.
O agro, ainda que seja extremamente produtivo e sustentável, necessita da existência de
políticas públicas que incentivem
a adição de maior valor agregado
a seus produtos. Dessa maneira,
a competitividade agropecuária
brasileira, já grande, tenderá a
um crescimento ainda maior.
Portanto, para que o agro
continue sendo, cada vez mais,
o motor “ESG” do Brasil, é
necessária uma melhoria institucional que valorize a produtividade agropastoril de maneira
mais inovadora e tecnológica.
Hoje, o Agro é Justiça, Inclusão e Sustentabilidade, e reúne potencialidade para ser muito mais.
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VIRÁ EM BREVE
Márcio França (PSB), que viria
a Barretos neste sábado (2) para
receber o título de cidadão honorário pediu para desmarcar a
solenidade por motivos de saúde.
O vereador Raphael Oliveira (PP),
autor do projeto de lei, avisou que
vai anunciar a nova data em breve.
FORA DO AR
A partir do dia 30 de junho, os
comunicadores de rádio e televisão deixam seus programas para
concorrer às eleições. Seguem a determinação da Justiça Eleitoral que
proíbe comentários e apresentação
de programas.
NOVO ASSESSOR
O psicólogo Yader de Castro
Roque foi nomeado na Câmara Municipal de Barretos para trabalhar a
partir de 5 de maio. O proprietário
do “Barretos em notícias” agora é
assessor parlamentar do vereador
Rodrigo Malaman (PSDB). A remuneração é de R$ 5.001,87 mensal.

ças políticas. Busca apoio para
uma provável dobradinha para
alavancar seu nome
CANDIDATO POR BARRETOS
Já o procurador da Câmara
Municipal de São Paulo, Luiz Tegami (PSB) lançou sua pré-candidatura a deputado estadual nesta
semana. Nas eleições de 2020, Tegami foi candidato a prefeito pelo
PV e obteve 5.730 votos.
NA ONDA DO JAIR
Rodrigo Garcia (PSDB) saiu na
frente pela diminuição do ICMS
paulista sobre combustíveis - gasolina de 25% para 18%. É uma tentativa de chegar no segundo turno. O
governador dividiu a fatura com o
presidente Jair Bolsonaro (PL).

SEM AUMENTO
Paula Lemos (União Brasil)
deve seguir segurando em R$ 4,30
a tarifa dos ônibus, apesar da subida do diesel. É uma boa notícia.
Basta saber até quando vai segurar!
CANDIDATA POR COLÔMBIA
A funcionária pública municipal, Silmara Reis (REP), lançou sua
pré-candidatura para deputada
estadual. Ela é de Colômbia e terá
que trabalhar duro para conseguir
apoio de vereadores e de lideran-

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Suas maiores vitórias você vencerá em silêncio, nelas não terá ninguém te aplaudindo, mas terá Deus te honrando.” (Yla Fernandes)

Amanhã, sabadão (02), as atenções se voltam para
Adelaide Lavanini, que completa mais um ano de vida.
A jornalista do Grupo Monteiro de Barros, comemora a data
ao lado de familiares, e amigos especiais. Tudo de bom Dê!

Nasceu na Santa Casa de Barretos, no último dia 22 de junho,
pesando 2 kg e medindo 43 centímetros, Gael Faria Lourenço. O
principezinho é filho do Gerente de Marketing do GPO, Sérgio
Lourenço Filho e da mamãe coruja, Helena. Felicidades a família!

Destaque para Matheus Felipe, que participa do
Programa Canta Comigo Teen 3, da TV Record, com
apresentação de Rodrigo Faro. O jovem cantor tem 14 anos,
e tem como estilo musical, o sertanejo, e se apresenta
neste domingo (03) a partir das 18h, encarando seu primeiro
desafio em rede nacional. O barretense, é filho de Alessandro
Gabriel Ribeiro e Bruna Camargo, e irmão de Bruno. Além
da torcida da família, o talento mirim vai contar com toda a
torcida da sua cidade do coração. Boa sorte Matheus!

Parabéns, muitas felicidades e realizações para
Luciano Costa, que festejou mais um aniversário segunda-feira, 27 de junho. O carinho ficou por conta de sua esposa Gisele
(foto), e de seu filho, José Henrique. Tudo de bom!
Cantor da dupla
com Rodrigo,
flamenguista e personal
trainer, Matheus
Bonfim, brindou idade nova
quarta-feira, 29
de junho. O dia
foi repleto de
cumprimentos
e felicitações,
e a noite foi
comemorada
do jeito que ele
mais gosta, saboreando uma
deliciosa comida
japonesa.
Felicidades!

A semana começou com festa para Bel Dias, que celebrou
seus 40 anos, segunda-feira, 27 de junho. Nesta data tão
especial, ela recebeu o carinho das filhas Ana Luisa e
Marina (foto), do esposo Alessandro Cambauva, e as
felicitações dos amigos e familiares. Felicidades!

Domingo (03), é dia de festa em torno de Ingrid Porfirio, que
comemora mais um ano de vida. E nesse dia tão especial, o que
não pode faltar é o carinho do filho Lucas Gabriel, os mimos dos
pais, e as felicitações dos familiares e amigos. Parabéns!
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Ex-prefeito Emanoel Carvalho
presta depoimentos à CPI do Recinto
O ex-prefeito, Emanoel
Mariano Carvalho, prestou
depoimentos à CPI do Recinto na última quarta-feira (29),
na Câmara. Ele explicou sobre o convênio do governo federal assinado em 2012 (último ano de seu mandato) para
a reforma do Recinto Paulo
de Lima Correa e implantação
de um Centro de Excelência
em Hipismo no local. A CPI
(Comissão Parlamentar de Inquérito) investiga possíveis
irregularidades na aplicação
desse recurso, que teria ultrapassado R$ 8 milhões.
Os vereadores Ângelo Tegami, Raphael Silvério e Nestor Leonel também haviam
convocado o responsável técnico da empresa CBN Construtora LTDA , que teria abandona-

do as obras em 2013, porém, a
empresa não foi localizada.
Durante a reunião, a comissão decidiu reiterar o pedido à prefeitura para informar quem foi responsável
pela elaboração do Termo de
Referência para o projeto de
reforma e quem era o gestor
do contrato da licitação.
Também decidiu convocar
mais duas testemunhas para
prestar depoimentos: a arquiteta Marcela Batista Mauad,
responsável pela elaboração
do projeto de reforma; e o ex-secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Luiz de
Ávila Câmara. Essas oitivas
serão agendadas para a próxima reunião, dia 3 de agosto,
às 14 horas.
Os integrantes da CPI de-

Foi aprovado na última sessão antes do recesso parlamentar, dia 27, o Projeto de Lei nº
86/2022, de autoria do vereador Ricardo Bodinho (PP), que

É IMPORTANTE PARTICIPAR
O vereador Raphael Silvério (PSDB) lamentou que as
pessoas só vão à Câmara quando precisam de algo benéfico.
Ele conclamou os barretenses a acompanharem as votações
e o trabalho dos vereadores do município.

cidiram, ainda, oficiar a prefeita Paula Lemos para agendar uma data no mês de julho
para que os vereadores integrantes da comissão possam
analisar, in loco, todos os processos que envolvem a refor-

ma do recinto, desde o convênio assinado com o governo
federal em 2012 até as etapas
de execução e finalização das
obras. Mais de 2 mil páginas
de documentos foram enviadas à Câmara até o momento.

tularidade pelo pagamento das
referidas contas de consumo.
A transferência da titularidade deverá ser feita mediante apresentação de fotocópias
de sua Cédula de Identidade,
CPF ou CNPJ, para realização
de transferência de responsabilidade e titularidade.
“Atualmente, se um inquilino desocupa o imóvel e deixa
pendentes contas de consumo,
fica a cargo do proprietário
quitar as pendências para restabelecer o fornecimento do
serviço. Neste projeto de Lei,
os prestadores de serviços públicos ficariam proibidos de

manter interrompida a prestação do serviço no caso de o
imóvel ser ocupado por novo
inquilino e desonera o proprietário da obrigação de quitar o
débito”, frisou Bodinho.
“Hoje, as concessionárias
de energia já procedem de
acordo com a Lei do Inquilinato, constando apenas o nome
do locatário na conta de energia elétrica. Assim, há razão
suficiente para que o SAAEB
exclua o nome do proprietário
na conta de água e transfira exclusivamente para o nome do
locatário consumidor do serviço”, conclui o vereador.

“Nosso governo é para todos”,
Assembleia Legislativa de São
diz Carlão Pignatari em evento Paulo aprova projeto de Diretrizes
com prefeitos, vices, vereadores,
Orçamentárias para 2023
parlamentares e população
O Plenário da Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari,
participou na última quarta-feira (29), do evento do governo paulista que liberou
mais de R$ 3,5 bilhões em
obras e serviços para municípios do Estado. Chefes do
Executivo, parlamentares e
população participaram do encontro, realizado no Memorial
da América Latina, na capital.
Entre os serviços que serão
realizados, estão a construção
de mais de 11 mil moradias
populares, novas ações de recuperação de vicinais, implantação de unidades da Fatecs e
das Etecs, custeio de hospitais
e serviços de saúde, obras de
infraestrutura urbana, turística
e viária, e ações de monitoramento e fiscalização ambiental
em áreas de mananciais.
“Nós não temos que governar para pessoas que só pensam
como a gente. Nós temos que
governar para todos os paulistas. São Paulo não é de direi-

ta ou de esquerda. São Paulo
é pra frente, é a locomotiva do
Brasil. Agradeço ao novo governador Rodrigo Garcia por
compreender tão bem as necessidades do nosso Estado”, disse
Carlão Pignatari.
A liberação dos recursos foi
feita sobre convênios já assinados entre as prefeituras, instituições e o governo paulista, uma
vez que a legislação eleitoral
impede que novos convênios e
recursos voluntários sejam realizados a partir de 2 de julho. São
pedidos feitos pelos municípios
para ações que visam melhorias
diretas para a população.
O presidente da Alesp afirmou que o sentimento de todos é de gratidão, uma vez que
o governo adotou medidas ao
longo dos quatro anos que resultaram nos investimentos
atuais. “Para nós, é um motivo
de muita alegria estar chegando nessa etapa de convênios,
realizando tanta coisa aqui por
São Paulo”, disse o novo governador Rodrigo Garcia.

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

O RISCO DE VIRAR ZONA
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PP),
chamou a atenção do vereador Raphael Oliveira (PP) por fazer live durante o processo de votação na sessão de segunda-feira (27 de junho). “Se cada um fazer uma live, isso aqui
vira uma zona”, comentou. Argumentou que o veto à live se
baseava no regimento interno da casa.

Empresa de água e esgoto poderá transferir
titularidade da conta para o inquilino
determina a transferência da titularidade das contas de água,
demais ônus e responsabilidades, para o nome do usuário
consumidor do imóvel.
A medida deve evitar
transtornos e prejuízos aos
donos de imóveis.
Pela proposta, os usuários
consumidores de imóveis urbanos residenciais e não residenciais, situados no município, são obrigados a informar
ao Serviço Autônomo de Água
e Esgoto - SAAE, no prazo de
30 dias, a contar da data vigência da presente lei, a solicitação de transferência da ti-

PITA FOGO

Legislativa do Estado de São
Paulo aprovou, em sessão extraordinária realizada na última quarta-feira (29), o projeto
de Diretrizes Orçamentárias
para o próximo ano. Ao todo,
205 emendas parlamentares
foram acatadas, um número
recorde. O projeto segue agora para sanção do Executivo.
“A Alesp cumpriu com o
seu papel, que foi aperfeiçoar
e aprovar as Diretrizes Orçamentárias para 2023. A lei é
fundamental para dar um norte ao Orçamento do próximo
ano. Os investimentos estão
voltados diretamente para benefício da população”, disse o
presidente da Alesp, deputado
Carlão Pignatari.
O projeto de diretrizes
apresenta as metas e prioridades da administração pública
para 2023, que estão ligadas
aos objetivos estratégicos do
Plano Plurianual (PPA) de
2020 a 2023.
As metas contemplam as
áreas da educação; saúde pública; segurança; desenvolvimento econômico, social e
sustentável; qualidade de vida
urbana; agricultura competitiva; promoção da gestão pública moderna e eficiente.
EMENDAS
Na área da educação, as
emendas aprovadas ampliam as
metas para a criação de vagas
de ensino profissionalizante,
cursos superiores e de ensino
integral, além de incluir metas

de expansão do ensino superior, da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e executar políticas participativas para integração da comunidade escolar.
Para a saúde, foram acatadas emendas para o aumento
de atendimentos do Corujão
da Saúde e pelas Carretas da
Saúde, para a construção de
novos hospitais, para a entrega de medicamentos e para a
ampliação da rede credenciada do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual).
Modernizar equipamentos
de uso policial, disponibilizar
novas bases comunitárias móveis e elevar o número de Delegacias de Defesa da Mulher
em funcionamento 24h foram
algumas das emendas aprovadas para a área da segurança
pública do Estado.
Além disso, foram aprovadas emendas voltadas para
o desenvolvimento econômico, que incluem sugestões
para a inovação, o turismo e a
economia criativa do Estado,
emendas para o desenvolvimento social e para a qualidade de vida urbana e mobilidade. (Foto: Carol Jacob).

SAÚDE NÃO É BRINCADEIRA
Ao lembrar da importância da vacina contra a Covid-19,
o vereador Carlão do Basquete (PSD) frisou que com saúde
não se brinca. Lembrou ainda que em Barretos muita gente
ainda não se vacinou.
AS CRÍTICAS DO VEREADOR
Na última sessão ordinária do primeiro semestre de 2022,
o vereador Ângelo Tegami (PV) teceu severas críticas ao
atendimento da saúde no município de Barretos.
ALAMBRADOS E BANHEIROS NA VÁRZEA
O vereador Eduardo do Mercado (REP) solicitou alambrados atrás dos gols do campo da Portuguesa, no bairro
América; e banheiros químicos em todos os campos onde
são realizados jogos da várzea aos domingos.
O CUSTO DA FARDA DO FUTEBOL
O vereador Raphael Oliveira (PP) indagou a prefeitura
sobre gastos com os uniformes do campeonato de futebol
varzeano desta temporada.
O ASSAÍ VEM OU NÃO VEM, EIS A QUESTÃO
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) quer saber se há
planos ou previsão para a instalação de uma unidade do Assaí
Atacadista, no prédio onde funcionou o Extra Supermercados.
A LEGALIDADE DO CREMATÓRIO
A situação na prefeitura de empresa de cremação localizada na vicinal Pedro Vicentini é motivo de requerimento do
vereador Paçoca (SD).
FEIJOADA DOS FAMOSOS É ELOGIADA
O vereador Juninho Bandeira (PL) elogiou a “Feijoada dos
Famosos” e seus organizadores. Apresentou votos de louvor e
congratulações ao jornalista Arnaldo Tadeu Campos e à equipe.
LEMOS SUGERE SEMÁFOROS
A instalação de semáforos na esquina da rua 16 com avenida 31, no bairro Primavera, e na confluência da rua 20
com a avenida 1, são sugestões do vereador Fabrício Lemos
(União Brasil).
A FALTA DE PEDIATRA NO POSTINHO
A falta de médico pediatra na UBS (Unidade Básica de
Saúde) do bairro Marília provocou pedido de informações do
vereador professor Adilson Ventura (PL).
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Com investimento de mais de R$ 6 milhões,
“Novo Postão” começa a ser construído na em Barretos
Centro Médico de Referência e Especialidades e de Atenção à Mulher e à Criança terá mais de três mil metros quadrados de área construída e acesso diferenciado aos serviços de atenção
ACESSOS
A obra de construção do algum momento da vida usaDIFERENCIADOS
“Postão” da Estância Turís- mos o postão, que é um centro
O novo “Postão” será ditica de Barretos começou na médico com várias especiaúltima segunda-feira, 27 de lidades. A gente quer melho- vidido em dois pavilhões. O
junho, na rua 34 entre as ave- rar o espaço, dar uma melhor primeiro deles será no térreo,
nidas 23 e 25.
qualidade e atendimento para com entrada pela rua 34, e
Amplo e moderno, o equi- nossa população”, destacou a abrigará o Centro Médico de
Referência e Especialidades.
pamento elevará a qualidade chefe do executivo.
do atendimento à saúde da
A prefeita também expli- Com pelo menos 14 consultópopulação barretense ofere- cou que o local onde será ins- rios, área de apoio, farmácia,
cendo mais de 20 consultó- talado o posto é estratégico. recepção e salas de espera,
rios, salas para realização de “Ele fica do lado do terminal o local também contará com
exames e procedimentos, e e a duas quadras da nossa salas para vacinas, aplicação
amplo espaço de convivência. Santa Casa, numa área cen- de medicamentos, curativos
A prefeita Paula Lemos acom- tral que continuará atenden- e procedimentos, pequenas
panhou o início das obras.
do a todos os bairros, só que cirurgias, raios-x, ultrassono“Essa obra vem para me- agora em um espaço adequa- grafia, eletrocardiograma e
lhorar a vida de todos os bar- do que irá atender com muita cardiotacografia.
Com acesso pela avenida
retenses, pois todos nós em excelência”, disse.
O Centro Médico de Refe- 25, os usuários dos serviços de
rência e Especialidades e de Atenção à Mulher e à Criança
Atenção à Mulher e à Crian- serão atendidos no pavimento
O tema no grupo de ido- sos que estavam em depressão
ça terá 3.110,58 m² de área superior do prédio, que abrisos do CRAS III nesta se- e saíram do quadro depois de
construída e está orçado em gará ao menos 11 consultórios
mana foi a comemoração começar a frequentar os enR$ 6.726.033,22, sendo R$ 3 e contará com atendimentos
junina. Era uma comemora- contros”, afirma Ana Piassi,
milhões em repasse da Secre- em ginecologia, pediatria, carção singela entre os partici- coordenadora do CRAS III.
taria de Desenvolvimento Re- diopediatria, endocrinologia,
pantes, com comidas típicas, Ela conta que o grupo é vagional do Estado de São Paulo neurologia e pneumologia,
para marcar a data.
riável. “Em algumas semanas
e R$ 3.726.033,22 de contra- além de oferecer serviços de
A partir da interação no chega a ter 20 idosas”, diz.
fonoaudiologia, psicologia, aspartida do município.
grupo, as participantes comAtualmente, no grupo des“Nós teremos uma instala- sistência social, fisioterapia e
binam a presença em outras sa unidade não há homens
ção extremamente moderna, terapia ocupacional.
atividades no bairro.
participando, mas o espaço é
O departamento adminisum centro de especialidades
CONVIVÊNCIA E
aberto para homens e mulheque vai ampliar e melhorar o trativo também será instalado
FORTALECIMENTO
res. “Os grupos são abertos
que já havia no postão anti- no pavimento superior, disDE VÍNCULOS
para idosos que queiram ir
go, com novos equipamentos pondo de salas de reunião, auNesse Centro de Refe- para conhecer. Basta procurar
e mais serviços. Vamos dar ditório, refeitório e sanitários.
rência de Assistência Social o CRAS mais próximo e parÁREA EXTERNA
também um tratamento espe(CRAS), localizado na Rua ticipar”, ressalta Camila Pe- bre seus direitos e encaminha- Foi assim, ouvindo a comuO
monumento em alusão
cial para a saúde da mulher, do
Paulo Diogo Valim, nº 3, no drozo, psicóloga da Referên- mento para programas sociais. nidade, que o alongamento
à
Revolução
Constitucionaadolescente e da criança, tudo
bairro Zequinha Amêndola, cia da Proteção Social Básica É também o espaço para refle- matinal foi substituído por
baseado no que há de mais lista de 1932 não sofrerá alxões e atividades diversas com zumba. A atividade é realios encontros entre os idosos da secretaria.
moderno em termos de ciên- terações, permanecendo no
são realizados às segundasNa cidade, há quatro crianças, adultos e idosos”, in- zada em parceria com a Secia, qualidade e atendimento mesmo local que receberá
-feiras, a partir das 14 horas. CRAS. As unidades são vin- forma a secretária de Assistên- cretaria de Esportes e Lazer,
dentro do sistema público de novo paisagismo, playground
conduzida pelo instrutor TarEm seguida, tem aula de zum- culadas à rede de Proteção cia Social Vitória Saretta.
saúde”, afirmou o secretário e estacionamento, com livre
císio Lopes.
ZUMBA E KARATÊ
ba aberta a toda comunidade. Básica da Secretaria Municimunicipal de Planejamento acesso da população.
“Eles pediram algo mais
Essa parceria também
“O principal intuito do pal de Assistência Social da
Os secretários de Obras e
e Desenvolvimento, Carlos
serviço de convivência é ti- Prefeitura da Estância Turísti- animado e para ser à tarde por- ocorre com o karatê. Desde
Serviços Urbanos, Raul PaganelHenrique Lúcio.
que têm mais tarefas para fazer abril, o esporte é desenvolvirar o idoso do isolamento. ca de Barretos.
De acordo com o secretá- li, e de Planejamento e DesenvolTrazer para a atividade em
“É o lugar em que a popula- em casa pela manhã”, relata a do na unidade pelo Shihan,
rio, a obra deve ser entregue à vimento, Carlos Henrique Lúcio,
grupo. Temos relatos de ido- ção pode buscar orientações so- coordenadora do CRAS III. Sílvio Ricardo Rodrigues.
também visitaram o local.
população em 12 meses.

Grupo de idosos realiza comemoração junina no CRAS III

Com uso de dados e analytics,
Tereos reduz consumo de
combustível e emissões de carbono

O uso de dados e analytics
apoiaram a Tereos, uma das
empresas líderes em produção
de açúcar e etanol no país, a
reduzir o consumo de combustível de suas colhedoras de
cana-de-açúcar.
Em parceria com a Ipiranga, que forneceu o diesel
RendMax para a companhia,
foi realizado um estudo inédito
para avaliar o efeito do produto aditivado na diminuição do
consumo de combustível pelas
máquinas agrícolas da Tereos.
O estudo, que acaba de ser
concluído, contou com uma
consultoria externa especializada para a validação final
dos resultados de forma imparcial. A premissa foi validar
estatisticamente a redução de
consumo de diesel das colhedoras da Tereos com o uso do
RendMax, o diesel S-10 adi-

tivado da Ipiranga, em uma
nova concentração.
Os resultados foram surpreendentes, apresentando redução média de 5% no consumo
em relação ao diesel comum,
verificada nas máquinas das
unidades Cruz Alta e Tanabi, da
Tereos. Agora, com base nesses
dados, a expectativa é reduzir o
consumo de diesel em 2 milhões
de litros na safra 22/23.
“Os resultados do estudo
são muito importantes para nós
porque sintetizam três pilares
fundamentais da Tereos: nossa
preocupação com a sustentabilidade, nosso investimento em
tecnologia e inovação e nosso
objetivo de sempre gerar valor
para nosso negócio. Também
pudemos aproveitar de uma
maneira bastante eficiente os
milhares de dados que nosso
canavial gera todos os dias, seja

por meio dos sensores que temos espalhados ou do monitoramento por satélites e drones.
Por fim, foi muito gratificante
observar a integração dos diferentes times (comercial, suprimentos, dados) das duas empresas, que estavam engajados
em fazer o projeto acontecer”,
afirmou Carlos Simões, Diretor de Suprimentos, Negócios
Agrícolas e TI da Tereos.
“Essa é mais uma iniciativa
que representa um dos nossos
principais direcionadores, que
é o de desenvolver soluções
que contribuam para o aumento da eficiência das operações
dos nossos clientes. Temos um
time de especialistas em combustível dedicado à criação de
projetos inovadores, e ficamos
muito contentes em alcançar
resultados importantes em parceria com a Tereos, por meio
do engajamento e da sinergia
entre ambas as empresas”, comentou José Vianna Sampaio
Neto, Diretor Comercial da
Distribuidora Ipiranga.
A Tereos irá expandir o
projeto para as demais unidades do grupo na safra 22/23,
a fim de gerar mais economia
e, principalmente, ganhos de
ESG com reduções de emissão de carbono.
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Prefeita Paula Lemos anuncia pavimentação do
Conjunto Habitacional Newton Siqueira Sopa
Convênio com a Secretaria da Habitação do Estado permitirá atender a uma reivindicação de mais de 20 anos dos moradores
Os moradores do Conjunto famílias que sofrem com a falta Henrique do Planejamento e,
Habitacional Newton Siqueira de pavimentação no interior do de modo muito especial, ao veSopa já podem comemorar a conjunto habitacional. Quero reador Eduardinho do Mercado,
chegada do asfalto. Foi assina- agradecer ao governador Ro- que é morador do local e uma
do na última quarta-feira (29), drigo Garcia pela sensibilidade pessoa engajada nesse processo,
pela prefeita Paula Lemos, em nos permitir atender uma e também ao deputado Sebasum convênio no valor de R$ reivindicação que já vem de tião Santos, que nos auxiliou
4.065.177,18 com a Secretaria muitos anos”, comemorou a com uma emenda de R$ 800
da Habitação do Estado de São chefe do Executivo barretense. mil”, concluiu Paula Lemos.
Paulo, para obras de infraesO convênio prevê R$ 2 miO Conjunto Habitacional Netrutura urbana no bairro.
lhões de responsabilidade do wton Siqueira Sopa possui 896
“Estou muito feliz, pois este Estado e R$ 2.065.177,18 em unidades e foi entregue em duas
é um sonho de muitos anos da contrapartida do município. etapas: nos anos de 1995 e 1998,
comunidade do Newton Siquei- “Quero agradecer à Célia, nos- desde quando aguardam as obras
ra Sopa e vai beneficiar muitas sa secretária de Habitação, ao de infraestrutura entre os blocos.

Prefeitura plantará mais de 260 árvores para compensação
ambiental das unidades suprimidas na construção do novo Postão
Espécies mantidas irão compor o projeto
paisagismo. Monumento histórico será
preservado e mastros das bandeiras revitalizados
A prefeitura de Barretos, por
meio da secretaria municipal
de Planejamento e Desenvolvimento, comunicou o plantio
de 266 árvores como compensação ambiental pelas 26 espécies a serem suprimidas para a
construção do Centro Médico
de Referência e Especialidades e de Atenção à Mulher e à
Criança, o novo “Postão”.
De acordo com o secretário
da pasta, Carlos Henrique Lúcio, as unidades a serem removidas constituem obstáculos fisicamente incontornáveis para
a execução da obra. As espécies que puderem ser mantidas

irão integrar o projeto.
“A compensação ambiental é umas das principais etapas de licenciamento da obra.
Para cada árvore suprimida, a
prefeitura irá plantar mais de
10 árvores”, explicou o secretário. O plano de compensação está sendo elaborado
para execução. O secretário
fez questão de salientar que a
obra atende a todos os quesitos legais para sua realização.
HISTÓRIA E TRADIÇÃO
Valorizado em uma ampla
área de convivência externa, dotada de playground e estacionamento, o monumento em alusão

à Revolução Constitucionalista
de 1932 não sofrerá alterações.
A nova disposição do espaço
proporcionará livre acesso à população e maior contato com a
obra histórica, que passará a ter
protagonismo no local.
Os mastros das bandeiras
existentes na praça também

receberão os cuidados. Eles
serão recolhidos para restauração, sendo reinstalados em
frente ao novo Postão, em local de destaque.
Os postes de iluminação
retirados também serão reutilizados em duas praças públicas no bairro Vida Nova.

Prefeita Paula Lemos visita obra da Escola Municipal
de Ensino Fundamental do bairro Vida Nova
A prefeita Paula Lemos
realizou na última segunda-feira (27), uma visita técnica
às obras da Escola Municipal
de Ensino Fundamental do
bairro Vida Nova Barretos.
O investimento no local é de
R$ 7.466.028,30 em recursos
próprios e irá atender estudantes do 1° ao 5° ano.
“A gente constrói para as
pessoas e essa escola irá trazer muitos benefícios. Nós já
temos o CEMEI aqui, agora
estamos fazendo essa obra
importante, porque quando
a criança sai da creche ela já
vem para cá e, se Deus quiser,
em breve o Estado já começa a construção da escola estadual”, pontuou a chefe do
executivo.
Durante a visita, a prefeita
Paula conversou com Lúcio
de Oliveira Ferreira, que é pai
de um menino de seis anos e
de uma menina de doze. Ele
vive no bairro, trabalha na
obra e afirmou que ajuda a
construir a escola com muito
carinho. “Eles estudam longe,
mas eu pretendo colocar aqui

Pesquisa aponta que 62,9 milhões de
brasileiros registraram renda mensal menor
que meio salário mínimo em 2021
No Brasil, quase um terço
das pessoas tem menos de meio
salário mínimo para passar o
mês. O dado integra o Mapa da
Nova Pobreza, divulgado na última quarta-feira (29), pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O estudo aponta que a pobreza
nunca esteve tão alta no Brasil
quanto em 2021, desde o começo da série histórica em 2012.
Ainda segundo a pesquisa, o número de pessoas com
renda domiciliar per capita de
até R$ 497 mensais atingiu
62,9 milhões de brasileiros no
ano passado, cerca de 29,6%
da população total do país. O
resultado corresponde a 9,6
milhões a mais que 2019, ou
seja, o número de novos pobres surgidos ao longo da pandemia é quase do tamanho da
população de Portugal.
No estado do Rio, em específico, a pesquisa baseia a
comparação a partir do agrupamento dos municípios em oito
estratos espaciais. Com base
nessa metodologia, as taxas de
pobreza na capital são menores
(16.68%) do que das periferias
do Grande Rio: Arco Metropolitano de Niterói e São Gonçalo
(20,96%), Arco Metropolitano
de Duque de Caxias (30,48%) e

o Arco Metropolitano de Nova
Iguaçu (33,24%).
Já nas cidades do interior,
a proximidade com a capital
também aponta diferenças nas
taxas de pobreza, com a região Serrana (20,18%) com o
menor índice, seguido por região dos Lagos (22,6%), Vale
do Paraíba e Costa Verde do
RJ (25,33%) e, por último, o
Norte Fluminense (26,12%).
Entre os outros estados,
Santa Catarina (10,16%)
apresenta a menor taxa de pobreza em 2021. Já Maranhão
(57,90%) tem a maior proporção de pobres.
Em pontos percentuais, o
maior aumento da pobreza,
entre 2019 e 2021, se deu em
Pernambuco (8,14 pontos percentuais), e as únicas quedas
de pobreza no período foram
observadas em Tocantins (0,95
pontos percentuais) e Piauí
(0,03 pontos percentuais).
O objetivo do levantamento, segundo a FGV, é avaliar a
evolução espacial da pobreza
nos últimos anos. A metodologia da pesquisa considerou os
microdados da PNAD Contínua Anual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (Fonte: BdF)

É hora de resolver

Prefeita Paula Lemos entrega
obra de prevenção de enchentes
e reconstrução do muro de
arrimo do Córrego Barretos

nessa escola que a senhora
está fazendo para nós”, completou Lúcio Ferreira.
A ESTRUTURA
A nova escola contará com
10 salas de aula, três laboratórios, sendo um deles de informática, e biblioteca, além de
áreas de apoio como refeitório,
cozinha, despensa, banheiros,
salas de professores, direto-

ria, vice-diretoria, secretaria e
coordenação, distribuídas em
dois pavimentos com acesso
por escadas e rampas. O espaço da quadra de esportes também será dotado de dois vestiários, sala de educação física
e depósito de materiais. Ao
todo, escola e quadra somarão
3.116,23 metros quadrados de
área construída.

A prefeita solicitou ao
responsável pela construtora
encarregada da obra, que a escola seja entregue ainda esse
ano como presente de natal
para a população.
Participaram da visita os
secretários de Obras e Serviços
Urbanos, Raul Paganelli, e de
Planejamento e Desenvolvimento, Carlos Henrique Lúcio.

Governo do Estado divulga selecionados para 200
vagas do programa Bolsa Trabalho em Barretos

Candidatos aptos serão avisados por e-mail e deverão comparecer ao Conecta Barretos para matrícula até o dia 7 de julho
O governo do Estado divulgou os nomes dos barretenses
selecionados para as 200 vagas
do programa Bolsa Trabalho,
oferecidas em parceria com
a prefeitura, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e de
Assistência Social.
Após receber um e-mail do
Estado confirmando sua participação, os selecionados devem procurar o Conecta Bar-

Quase um terço dos brasileiros
tem que sobreviver com até
R$ 497 por mês, segundo FGV

retos, localizado na Rua 30, nº
564, na antiga sede da prefeitura, até 7 de julho, das 8 às 15
horas, portando documentos
pessoais originais: RG, CPF,
Carteira de Trabalho e Comprovante de Residência.
Caso não consiga acessar o
e-mail, os candidatos podem
procurar o CRAS mais próximo de sua residência para
confirmar se foi selecionado.
O início das atividades,

bem como distribuição de
funções, acontecerá no dia 18
de julho, levando-se em consideração o perfil profissional
e aptidão dos participantes.
O PROGRAMA
O programa Bolsa Trabalho tem como objetivo
oferecer ocupação, renda e
qualificação profissional à
população em situação de desemprego. O programa oferece um benefício de R$ 540

mensais por um período de
cinco meses, sendo R$ 450 da
Bolsa Auxílio e R$ 90 referentes à cesta básica.
Para ter direito ao benefício, o participante trabalhará
por quatro horas, durante cinco dias da semana, em órgãos
públicos e realizará um dos
sete cursos de qualificação
profissional ofertados pela
Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Obras fazem parte do programa de recuperação dos locais afetados pelas chuvas do
início do ano.
Os barretenses já podem
transitar pelo cruzamento da
rua 16 com a avenida 31 e
pela avenida 7, no trecho compreendido entre as ruas 4 e 12.
O anúncio foi feito pela prefeita Paula Lemos, na última sexta-feira (24), ao entregar obras
de recuperação dos locais que
haviam sido destruídos pelas
chuvas do início do ano.
“Infelizmente, no dia seis
de janeiro, veio essa chuva
que devastou a nossa cidade e
levou a vida da Dona Antônia.
Nunca na história de Barretos
tivemos uma enchente daquela proporção. Desde então a
gente tem buscado fazer as
obras que realmente atendam
aos anseios da nossa população, que resolvam o problema. Eu quero que a população
compreenda que é realmente
um transtorno, mas que a obra
será permanente. Hoje nós estamos entregando a 16 com a
31, vamos entregar a 7 com a
12, e começamos, no Dia de
São João, a ponte entre o Bar-

retos II e o Christiano”, recordou a chefe do executivo.
A rua 16, mais precisamente no cruzamento com a avenida 31, foi severamente afetada
pela enchente de 6 de janeiro
e estava fechada desde então.
Após a entrega da obra da
rua 16, a prefeita e os convidados seguiram para a avenida 7, trecho entre as ruas 4 e
12, onde o muro de arrimo do
Córrego Barretos cedeu após
forte chuva registrada no dia
31 de janeiro, sendo necessária sua reconstituição. Para o
muro, que recebeu estrutura
em gabião, a prefeitura injetou R$ 1.593.930,61 milhão
em recursos próprios.
OBRAS QUE NÃO PARAM
A reconstrução da ponte
que liga os bairros Zequinha
Amêndola e Christiano Carvalho, que cedeu durante a
tempestade de 6 de janeiro, foi
licitada e recebeu liberação
para início das obras, também
na última sexta-feira, 24 de
junho. A verba do convênio
celebrado entre a prefeitura
e a Coordenadoria da Defesa
Civil do Estado de São Paulo
é de R$ 2,6 milhões.
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BARRETOS
Polícia Militar realizou operação
Quarta dose da vacina contra
Covid-19 está disponível para pacientes focada em abordagens a motocicletas e,
principalmente, aos entregadores de delivery
a partir de 40 anos em Barretos
A operação foi comanda- ção em aproximadamente 40
Na noite da última sexta-

A Secretaria Municipal de
Saúde de Barretos está aplicando a quarta dose da vacina
contra Covid-19 em pessoas
com 40 anos desde a última
segunda-feira, 27.
Para tomar a vacina, é
necessário ter completado o
intervalo de quatro meses da
terceira dose. Também é preciso levar documento pessoal
e cartão de vacina em que
conste a dose anterior. A vaci-

nação é realizada em todas as
unidades básicas de saúde da
cidade, das 8 às 16 horas.
A quarta dose da vacina
contra a Covid-19 também
está disponível para imunossuprimidos com mais de 18
anos e profissionais de saúde, desde que já tenha completado intervalo de quatro
meses da terceira dose. Os
profissionais da saúde devem apresentar comprovante

da área de trabalho.
Também podem se vacinar contra a Covid-19 pessoas
com 12 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira
ou a segunda dose. A terceira dose pode ser tomada por
adolescentes de 12 a 17 anos e
por adultos que tenham completado quatro meses da segunda dose. A dose adicional
da Janssen pode ser tomada
por todos que completaram
61 dias da dose única.
VACINAS CONTRA A
GRIPE E SCR
Em todas as unidades básicas de Saúde a vacina contra
a gripe segue disponível para
todos os públicos, a partir de 6
meses de idade. A vacina SCR
(sarampo, caxumba e rubéola)
também está disponível nas
UBSs. A SCR é destinada a
crianças a partir de 6 meses de
idade até 4 anos, 11 meses e 29
dias e a profissionais de saúde.

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o evento
Design, Artesanato e Indústria, voltado para empreendedores que atuam nos ramos de
artesanato e sua cadeia produtiva (móveis, decoração,
moda, embalagens, entre outros). A ação, 100% online e
gratuita, acontece na próxima
semana, nos dias 5 e 7 de julho, sempre às 19 horas.

No primeiro dia do evento, o tema da palestra será
“Design e Artesanato, o casamento perfeito”. Já no dia
7 de julho será tratado o tema
“Designer, artesão e indústria,
a tríade da transformação”.
Durante os dois dias as palestras serão ministradas por
Pedro Franco, considerado
um dos maiores expoentes do
design brasileiro atualmente.

O evento tem como objetivo
conscientizar os pequenos negócios desses setores sobre a importância do trabalho e memória
artesã como ferramenta no desenvolvimento de produtos.
“Os empreendedores poderão agregar valor e atingir mercados especializados de peças
decorativas e utilitárias”, destaca Wilson Poit, diretor superintendente do Sebrae-SP.

O Dia do Crédito, marcado
para a próxima segunda-feira,
4 de julho, a partir das 9 horas
na sede da Associação Comercial e Industrial de Barretos
(ACIB), busca incentivar a
economia de Barretos e oferecer orientação sobre as melhores linhas e uso do crédito.
O anúncio e o convite para
participação dos empresários
barretenses partiu da presidente da ACIB, Jackelyne
Rossini, e do gerente regional
do Sebrae Barretos, Rafael
Matos do Carmo.
A presidente da ACIB,
Jackelyne Rossini, explicou
que o Dia do Crédito visa
contribuir para o desenvolvimento do setor e estimular a
economia na cidade.
“Muitas empresas precisam
de um incentivo para o fluxo de
caixa, capital de giro, ou mesmo
para ampliar a empresa, investir

na contratação de funcionários.
Isso fomenta o comércio, faz
com que a nossa economia melhore e que sejam gerados ainda
mais empregos. É uma maneira
de incentivar o empreendedor a
colocar seus projetos em prática”, disse Rossini.
A oportunidade, realizada
pelo SEBRAE-SP, em parceria
com a ACIB, FACESP, Sincomercio, Jucesp e prefeitura da
Estância Turística de Barretos,
é destinada a empreendedores formalizados que tenham
porte de empresa como MEI
(Microempreendedor Individual), ME - Microempresas,
EPP - Empresas de Pequeno
Porte e potenciais empreendedores que buscam orientação e
de crédito, conforme explica
Rafael Matos do Carmo.
“A ideia é que as instituições financeiras possam falar,
apresentar e disponibilizar as

principais linhas de crédito,
principalmente ao pequeno
empresário e ao empreendedor, e também abordar a
importância desse crédito e
como utilizar esse crédito de
forma consciente, a favor da
gestão da empresa e fazendo
uma gestão financeira eficiente”, resumiu Rafael Matos.
Estão confirmadas as instituições financeiras: ACCrédito, Banco do Brasil, Banco do
Povo Paulista, Bradesco, Caixa
Econômica Federal. Desenvolve SP, Itaú, Santander e Sicredi.
Durante a programação
será realizada palestra sobre
crédito consciente, realizada
pelo SEBRAE-SP (20 minutos) e a apresentação individual das instituições financeiras convidadas (5 minutos) Os
participantes também poderão
ter atendimento individual
com as instituições financeiras.

Sebrae-SP realiza evento online gratuito
voltado para empreendedores dos ramos
de artesanato e sua cadeia produtiva

Presidente da ACIB e gerente regional do Sebrae
Barretos convidam para o Dia do Crédito

-feira (24) a Polícia Militar
realizou operação focada em
abordagens a motocicletas e,
principalmente, aos entregadores de delivery.
O objetivo maior é inibir o
furto dos veículos na cidade,
evitando-se ainda a receptação
de peças roubadas, como também verificar se esses profissionais estão cumprindo a lei.
A ação visa ainda valorizar aqueles que se preocupam
em “andar certo” e trabalham
com seus documentos e veículos regularizados, além do
respeito às leis de trânsito evitando-se ainda que um terceiro qualquer, seja surpreendido
por um motociclista em alta
velocidade e cause acidentes.

da pelo Aspirante Scalice e
supervisionada pelo Tenente
Lima, realizando a fiscaliza-

veículos, sendo 6 motocicletas recolhidas e lavrados 14
autuações.
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Deive Leonardo
confirma apresentação na
Festa do Peão de Barretos
Evento beneficente com o evangelista
acontece no dia 22 de agosto no Estádio
de Rodeios e espera 40 mil pessoas

As disputas de rodeio e os
shows musicais que ocorrem tradicionalmente na Festa do Peão
de Barretos abrem espaço para
um dos maiores evangelistas do
mundo. Deive Leonardo apresenta sua nova turnê “A Resposta”, no dia 22 de agosto, segunda-feira, no Estádio de Rodeios,
durante a programação da maior
festa do peão da América Latina.
A entrada será beneficente
em prol ao Hospital de Amor e
entidades assistenciais de Barretos com a doação de 1 litro
de leite em troca do ingresso.
Com uma mensagem inspiradora e de fé, Deive busca
responder às principais inquietações do ser humano e levar
o conforto necessário para os
momentos de dificuldade pelos
quais passamos. Além disso,
convida o público a viver uma

nova experiência com Deus.
Os números nas redes sociais concretizam o seu sucesso. No Instagram, são mais de
11 milhões de seguidores. Em
seu canal no YouTube, o número de inscritos ultrapassa a
marca dos 7 milhões, gerando um engajamento de quase
meio bilhão de visualizações.
Deive é também autor dos
livros: “O Deus que me faz chorar”; “Ser Diferente #Partiu”; “O
amor mais louco da história”;
“Coragem para recomeçar”;
“Final da Tempestade” e “Devocional alegria do amanhecer”.
O evento acontecerá a partir das 20h30. A entrada se
dará mediante inscrição para
acesso ao ingresso gratuito no
site ingressodigital.com, que
será validado com a doação
de um litro de leite longa vida
na entrada do evento. As inscrições foram abertas na última quarta-feira, 29 de junho.
Todo leite arrecadado será
direcionado ao Hospital de
Amor, instituição referência
em tratamento, prevenção e
diagnóstico de câncer, que
atende pacientes de todo País
gratuitamente.
Mais informações através
dos sites: Deive Leonardo e
Os Independentes.
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Santos Futebol Clube Enxadristas barretenses
promove avaliação participam da 2ª Etapa
técnica em Barretos da Superliga de Xadrez

A Estância Turística de
Barretos recebe nesta sexta-feira, 1º de julho, a equipe
do Santos Futebol Clube,
que promoverá um avaliação
técnica para as categorias de
base, do Sub-10 ao Sub-16.
O evento contará com a
presença de Paulo Roberto
Lilló, técnico que revelou o
jogador Gabigol. Para participar não é necessária inscrição,
basta comparecer ao local no
horário correspondente à faixa etária. A seletiva acontecerá no Conjunto Poliesportivo
João Batista da Rocha “Rochão” e serão avaliadas as se-

guintes categorias:
Sub 10 às 18h30
Sub 12 às 17 horas
Sub 14 às 16 horas
Sub 16 às 15 horas
O secretário municipal de
Esportes, Tony Vieira Carvalho, destaca que a avaliação é
de extrema importância para
os futuros atletas.
“O Santos é um clube grande, de renome nacional, e poder recebê-los aqui para mostrar os talentos da nossa cidade
é muito gratificante. Isso mostra o empenho da gestão Paula
Lemos na área esportiva”, explicou o secretário.

A Estância Turística de
Barretos foi muito bem representada pela equipe mista
do Clube de Xadrez “Irmãos
Alonso” e Atlética Medicina
Barretos, na 2ª Etapa da Superliga de Xadrez, que aconteceu
no último sábado (25), na cidade de São José do Rio Preto.
De acordo com o professor
Giovane Alves Nunes, Barretos participou da competição em todas as categorias e
disputando com cerca de 200

participantes. Ele afirmou
ainda que a equipe já está se
preparando para os Jogos Regionais de 2022.
O clube, que recebe apoio
da prefeitura da Estância Turística de Barretos, através
da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, realiza de
aulas gratuitas de xadrez para
os barretenses aos sábados e
domingos, das 14h30 às 18
horas, na Avenida 13, n° 912,
entre ruas 22 e 24.

RESULTADOS
Categoria acima de 50 masculino:
Categoria Adulto masculino: 		
Categoria Adulto feminino: 		
INFANTIL 8 A 12
Categoria Feminino: 			
Categoria Masculino: 			

2° lugar
4° lugar
4° lugar
4° lugar
9° lugar

