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Prefeitura faz 
entrega de vans 

para instituições e 
assina convênios 
para novas UBS 
e caminhão para 

Bombeiros
A prefeita Paula Lemos 

realiza na manhã desta sex-
ta-feira, 1º de Abril, a entre-
ga de três veículos do tipo 
Van para três entidades de 
Barretos. Às 9 horas, a en-
trega será feita no Instituto 
O Amor, em seguida, outro 
veículo será entregue na 
ABAVIN e, na sequência, 
ocorrerá a entrega de uma 
Van para o Instituto Rita Lo-
bato/Pastor Rosenir. Às 11 
horas, a prefeita estará no 
Residencial Minerva onde 
ocorrerá a assinatura de 
convênios para a constru-
ção de duas novas UBSs 
(Unidades Básicas de Saú-
de), além da assinatura de 
convênio para a aquisição 
de um novo caminhão para 
o Posto do Corpo de Bom-
beiros de Barretos.

Após Paulo Correa questionar abandono de imóvel, 
APAE informa que retomada está em vias judiciais

Após o vereador e presi-
dente da Câmara Municipal de 
Barretos, Paulo Correa, ques-
tionar a situação de abandono 
do imóvel de propriedade da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), lo-
calizado na Rua 6, nº 963, a 
instituição encaminhou ofício 
informando que providências 
judiciais estão sendo realiza-
das para retomada da imóvel.

“O imóvel encontra-se em 
situação de abandono, sendo 
depredado por invasores. Se 
providências não forem to-

madas o mais rápido o imóvel 
será depredado por comple-
to”, disse Paulo Correa.

APAE BARRETOS
Fundada em 11 de janeiro 

de 1971, por um grupo de pais 
e amigos, liderado por Geraldo 
Antônio Correa, a APAE foi 
inaugurada em abril do mesmo 
ano, na Rua 6, com o propósito 
de assistir aproximadamente 30 
alunos. Atualmente a associação 
está localizada na Avenida Dr. 
Roberto Rios - nº 999 e atende 
mais de 200 alunos das cidades 
de Barretos e Colômbia.

No início da semana, a prefeita Paula Lemos visitou o local onde foi instalado o novo 
reservatório de água no bairro Dom Bosco que vai beneficiar cerca de 60 mil pessoas. O re-
servatório vai auxiliar na setorização do sistema de abastecimento do município de Barretos. 
Ela esteve acompanhada do deputado estadual, Sebastião Santos, e de Waldo Villani Júnior, 
superintendente do SAAE.

Prefeita Paula Lemos visita instalação 
do novo reservatório de água

Presidente de Os Independentes 
recebe homenagem em 
cerimônia beneficente

Tradicional Troféu Dom José de Mattos é uma 
iniciativa do Grupo Monteiro de Barros

Jerônimo Luiz Muzetti, pre-
sidente de Os Independentes, é 
o homenageado com o 31º Tro-
féu Dom José de Mattos, uma 
iniciativa do Grupo Monteiro 
de Barros. A solenidade de en-
trega ocorre nesta sexta-feira, 1º 
de abril, aniversário de 53 anos 
de O Diário, jornal do grupo. O 
evento tem caráter filantrópico 
e arrecadará fundos para o Edu-
candário Sagrados Corações e 
Diocese de Barretos.

“Me sinto extremamente 
honrado e emocionado diante 
desta homenagem que, histori-
camente, é atribuída a pessoas 
que contribuíram muito com 
nossa comunidade. Estar entre 
esses nomes é uma conquista 
muito grande que também me 

traz ainda mais responsabili-
dade diante do meu papel e da 
minha dedicação a Barretos e 
região”, declarou Muzetti.

A cerimônia de entrega 
acontece no Parque do Peão.

Núcleo de Educação em Câncer do HA lança agenda 
anual de atividades voltadas ao ambiente escolar na região

O Núcleo de Educação em 
Câncer (NEC) do Hospital de 
Amor lançou, na última sema-
na, a Agenda 2022 de seu Pro-
grama de Educação em Saúde 
e Câncer nas Escolas, que une 
12 projetos do setor, desen-
volvidos exclusivamente para 
o ambiente escolar.

O evento contou com a 
presença de secretários de 
educação da região, seus re-
presentantes e a diretora de 
ensino da região de Barretos, 
além de reunir mais de 100 
profissionais da área da edu-
cação do estado de São Paulo.

Com o intuito de motivar 
os educadores e ampliar o co-
nhecimento sobre novos mé-
todos de aprendizado, o NEC 
trouxe para o lançamento a 
palestra “O uso das redes so-
ciais como potencializadoras 
da educação além da sala de 
aula”, ministrada por Ana Lí-
via Baptistella Araújo, licen-
ciada em Química e Mestre 
em Educação e Ciências.

“A possibilidade de traba-
lhar a inserção da cultura do 
autocuidado e a educação em 
saúde nas escolas, nos dá a 
possibilidade de contar com 

os educadores, crianças e 
adolescentes como multipli-
cadores destas informações 
junto à comunidade. Desta 

forma é certeza de sucesso 
dos nossos projetos”, deta-
lhou o coordenador do NEC, 
Gerson Lúcio Vieira.
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

COMO ESTÁ?
Reaberto em dezem-

bro de 2020 após perma-
necer quase dois anos 
fechado para reformas, a 
quantas anda o Cine Bar-
retos? O local já foi palco 
de grandes espetáculos 
teatrais e de música. O 
povo carece de cultura 
nesta cidade.

PERDA DE 
INDEPENDÊNCIA

Nos últimos mandatos 
municipais, a ACIB indicou 
pessoas para comporem 
cargos de secretariado na 
prefeitura. O que ganha 
uma associação de classe 
empresarial com isso?

BOM APRENDIZADO
Entre os dias 28 e 30 

de março aconteceu em 
Campos do Jordão (SP) a 
64ª edição do Congresso 
Estadual de Municípios. 
Na pauta, a construção de 
uma sociedade mais justa 
e democrática, pautada 
nos princípios de gover-
nança e sustentabilidade.

NADA ANDA
Os constantes afasta-

mentos de servidores da 
prefeitura de Barretos por 
decisão judicial acabará 
deixando o serviço público 
municipal inerte. Logo vão 
ter que fazer nomeações 
ou licitar empresas para 
atender as demandas.

COVID EM ALERTA
A variante ômicron se 

mantém predominante 

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.

entre as amostras po-
sitivas para a covid-19 
sequenciadas no Estado 
de São Paulo entre os 
dias 5 e 12 de março, na 
10ª semana epidemioló-
gica de 2022.

QUEM SERÁ?
Olímpia segue na ex-

pectativa para saber 
quem será o governador 
em exercício que irá inau-
gurar o Poupatempo na 
próxima semana na cida-
de, com data e horário a 
serem definidos pelo Pa-
lácio dos Bandeirantes na 
próxima segunda-feira.

PRINCÍPIOS ÉTICOS
Enquanto as justiças 

humanas não respeitarem 
os princípios éticos do 
Cristo Jesus, até ministros 
verdadeiramente cristãos, 
como André Mendonça, 
podem cometer injusti-
ças ou se calarem.
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Fila do INSS: o cenário caótico de quem 
precisa de um benefício previdenciário

João Badari, especialista em Direito Previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados, 
nos enviou artigo que esclarece diversos pontos que afligem, principalmente, idosos em idade de aposenta-
doria, além de pessoas que precisam recorrer ao INSS para receber benefícios de acordo com a lei. Segue.

A fila de pedidos de be-
nefícios do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) 
cresce a cada dia. De acordo 
com os números de uma ma-
téria recente do jornal O Glo-
bo, são mais de 2,85 milhões 
de pedidos de requerimentos 
de benefícios previdenciários 
e assistenciais represados no 
órgão federal.

Um novo e desastroso recor-
de. Um número que se equipara 
à população da capital baiana, 
Salvador, a quarta cidade mais 
populosa de todo o Brasil.

Importante ressaltar que 
desse total, 964,5 mil corres-
pondem a benefícios por inca-
pacidade. Ou seja, são quase 
um milhão de pessoas que 
precisaram passar por uma 
perícia médica antes de rece-
ber o benefício.

Isso porque a perícia médi-
ca é um procedimento obriga-
tório, capaz de atestar a veraci-
dade da condição incapacitante 
alegada e, assim, justificar a 
necessidade de recebimento 
do recurso financeiro.

Os dados, de acordo com o 
jornal, foram obtidos através de 
uma série de relatórios de audi-
toria da Controladoria-Geral da 
União (CGU), do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e do 
Conselho Nacional de Previ-

dência Social (CNPS).
Soma-se a essas informa-

ções mais uma notícia preo-
cupante: o segurado do INSS 
chega a levar mais de 5 meses 
para obter um benefício. Em 
janeiro, o tempo médio de 
concessão de benefícios do 
INSS foi de 94 dias – o maior 
desde abril de 2021, quando 
era de 102 dias.

No Tocantins, no entanto, 
esse prazo chegou a 155 dias. 
Em Sergipe e no Pará, a 143. 
Os dados são do boletim es-
tatístico da Previdência So-
cial, elaborado pela Secretaria 
de Políticas de Previdência 
Social/Coordenação-Geral 
de Estatística, Demografia e 
Atuária e foram trazidos ao 
público pelo Portal G1.

Importante destacar que 
esses prazos estão todos fora 
dos estabelecidos por lei e 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). Isso porque em ju-
nho do ano passado, entraram 
em vigor novos prazos para 
análise de benefícios, que de-
terminaram que dependendo 
do benefício a autarquia fede-
ral tem de 30 a 90 dias para 
liberar o recebimento.

Até então, a lei previa o li-
mite máximo de 45 dias para a 
análise de todos os benefícios, 
mas esse período já não vinha 

sendo cumprido pelo INSS.
Os prazos válidos desde 

o ano passado são: aposenta-
doria por invalidez e do auxí-
lio-doença, o prazo máximo 
continua sendo de 45 dias; já 
para os benefícios assisten-
ciais à pessoa com deficiência 
e ao idoso (BPC) e para as de-
mais aposentadorias, 90 dias.

Os novos obstáculos rela-
cionados à fila do INSS dizem 
respeito à grande carência de 
mão de obra nas agências do 
INSS, diante do grande núme-
ro de aposentadorias e exone-
rações que a autarquia vem 
observando nos últimos anos, 
sem reposição proporcional 
do seu quadro de servidores.

A fila não diminuirá en-
quanto não forem abertos no-
vos concursos para a contrata-
ção de novos servidores para 
o INSS. Já não ocorrem novos 
concursos há anos. No último, 
em 2015, foram menos de mil 
vagas para mais de 1,7 mil 
agências. Ou seja, menos de um 
novo funcionário por agência. 
Sem contar que neste período 
muitos servidores pediram a 
exoneração de seus cargos. A 
contratação é necessária e deve 
ser imediata, pois o número de 
pedidos é crescente.

E mesmo seguindo todas 
as observações, os segurados 

têm sido reféns desta situação. 
Em alguns casos, orientamos 
o segurado aguardar até 90 
dias, mas se o prazo se esten-
der muito o segurado deverá 
fazer reclamação na ouvidoria 
do INSS e depois ingressar 
com mandado de segurança 
solicitando o cumprimento do 
prazo pelo órgão federal.

Outra alternativa é a ação 
judicial demonstrando para o 
juiz que o INSS não cumpriu 
o prazo legal e pedindo a con-
cessão imediata do benefício.

É fundamental que os se-
gurados se atentem à docu-
mentação utilizada nas soli-
citações ao INSS, o que pode 
acelerar a análise do pedido 
e, ainda, evitar o seu indefe-
rimento. Exemplos de benefí-
cios que dependem da docu-
mentação e exigem cuidado 
redobrado são o auxílio-doen-
ça, a pensão por morte e o au-
xílio-acidente.

Na maioria dos casos, o 
erro do segurado ao solicitar 
o benefício é o principal pro-
blema, superando a morosida-
de do INSS. Hoje, a falta de 
documentos no pedido e os 
dados divergentes no CNIS 
(Cadastro Nacional de Infor-
mações Sociais) lideram a lis-
ta de problemas que travam a 
aposentadoria no país.

Autismo: a necessária conscientização
O Transtorno do Espec-

tro Autista (TEA), se refere a 
uma condição, em diferentes 
graus de comprometimento, 
em áreas específicas do de-
senvolvimento humano.

Um exemplo é a dificulda-
de na reciprocidade socioemo-
cional, ou seja, na troca das re-
lações, na comunicação verbal 
ou não verbal, nas habilidades 
sociais, como no brincar.

Também pode ser caracte-
rizado pela repetição de certos 
movimentos motores, uso de 
objetos ou fala estereotipados 
ou repetitivos, inflexibilidade 
diante da rotina ou combinados, 
apego excessivo a determinado 
objeto, hiper ou hiporreativida-
de a estímulos sensoriais.

No entanto, não podemos 
nos prender apenas às carac-
terísticas que podem impor 
limitações, mas olhar para a 
pessoa, além de seu diagnós-
tico. Não podemos deixar que 
um CID (Código Internacional 
de Doenças) impeça o proces-
so de desenvolvimento biopsi-
cossocial de qualquer pessoa.

Devemos enxergar a partir 
disso uma nova perspectiva e 
abordagem para proporcionar 
mecanismos que favoreçam 
uma crescente melhora nas 
relações e nas dificuldades de 
uma pessoa com TEA.

Partindo desse princípio, te-
mos encontrado duas vertentes 
ao nos relacionarmos com uma 
pessoa com TEA: uma que 
diz dos desafios de conhecer o 
diagnóstico e saber trabalhar e 
favorecer o desenvolvimento, 
principalmente de crianças que 
apresentam algumas caracterís-
ticas, mas não têm diagnóstico 
fechado, e outra que se refere à 
busca e dedicação em oferecer 
tudo aquilo que é de direito des-
sa pessoa, não só como autista, 
mas como ser humano.

A conscientização do Au-
tismo não se refere apenas a 
“conhecer” o espectro, mas em 
assegurar a essas pessoas seus 
direitos básicos e sua inclusão 
efetiva no meio em que está 
inserida, sem deixar de consi-
derar sua individualidade. Mas 
isso só é possível quando con-
seguimos ser empáticos com a 
realidade de cada um, seja da 
criança ou da família.

Para que a inclusão real-
mente aconteça, é necessário 
criar condições que estimu-
lem e favoreçam as áreas que 
prejudicam o desenvolvimen-
to integral daquele que apre-
senta qualquer tipo de dificul-
dade, ou seja, oferecer suporte 
para que haja uma troca nas 
relações interpessoais.

É importante estarmos 

atentos e conscientes de que 
autismo não é uma doença, 
não tem “cara”, não é algo 
raro; que as pessoas com essa 
condição têm direitos assegu-
rados por lei, e que os primei-
ros sinais aparecem nos pri-
meiros três anos de vida. 

Relacionar-se com uma 
pessoa com TEA significa en-
tender e respeitar suas carac-
terísticas, por isso, tome cui-
dado com palavras e toques, 
aja com delicadeza, estimule 
a interação, descubra novas 
formas de comunicação, seja 
criativo, imponha limite com 
amor e acredite realmente que 
“o Autismo faz parte do mun-
do, não é um mundo à parte”.

Se observar alguma carac-
terística distinta ou um com-
portamento que não correspon-
de à etapa de desenvolvimento 
de uma criança, procure ajuda 
especializada, pois o diagnós-
tico precoce fará toda a dife-
rença e, desta forma, poderá 
abrir portas para um mundo de 
descobertas. “Os autistas são 
como as borboletas, o proces-
so da metamorfose. Seja lento 
ou acelerado, não altera sua 
beleza. Eles não se restringem, 
voam livres, leves e soltos. 
Sim, são diferentes dos outros, 
possuem o seu próprio voo”. 
(Letícia Butterfield).

Aline Tayná de Carvalho 
Barbosa Rodrigues

Psicóloga Escolar no Instituto Can-
ção Nova em Cachoeira Paulista
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“A água que não corre forma um pântano; a mente que não pensa forma um tolo.” (Vitor Hugo)

Um dos maiores festivais de música alternativa, o Lollapalooza, 
levou uma diversidade de gêneros no Autódromo de Interla-
gos, em São Paulo. E quem curtiu tudo de perto foi o cantor 

Rogério Prado e o dentista Leonardo Henrique, que apreciaram 
os ritmos de Silva, Jao, Alessia Cara, A$AP Rock e MileyCyrus, 

com a participação especial da Anitta. Tudo de bom!

Domingo (03) é dia de Walter Alves comemorar mais um ano de 
vida. O campina-verdense, que adotou Três Lagoas/MS como 

cidade do coração, e que volta e meia visita seus parentes aqui 
na terra do peão, recebe as felicitações dos familiares e amigos, 

e o carinho de sua esposa Olivia (foto). Tudo de bom!

Ontem (31) foi dia de festa, bolo, guaraná e muitos doces 
para Matheus Ramalho Piccart, que completou seus 7 anos. 
De todas as felicitações de seus amiguinhos e familiares, as 

mais especiais ficaram por conta dos pais Fernando e Aline, e 
dos irmãos Davi e Leonardo. Parabéns!

No domingo (03), quem apaga velinhas é o Jornalista Vinicius 
Maia. Ele recebe todo o carinho dos pais Paulo e Renata, da 

irmã Paulinha, do cunhado Raphael, da sobrinha Lis, e todo o 
carinho da esposa Flaviane (foto). Felicidades!

Sempre rodeado por seus amigos, e muito querido por todos, 
esse é Welington Neves, que celebrou mais um ano de vida 
ontem, quinta-feira (31). O amante de viagens, tanto nacio-

nais quanto internacionais, passou a data especial recebendo 
inúmeras mensagens de carinho. Felicidades Wel!

Na terça feira (29), quem completou mais um ano 
de vida foi Kássia das Mercês, que recebeu todo carinho 

de amigos, familiares e do esposo Rodrigo (foto).  
A jovem é formada em Agronomia, é barretense, mas 

atualmente mora em Jundiaí/SP. Parabéns Kássia!

Toda felicidade do mundo para o casal, Uelinton Augusto 
e Bia Buford, que disseram sim ao amor, perante a lei dos
 homens, em cerimônia matrimonial no último dia 26 de 
março. Os padrinhos e familiares foram recepcionados 
com almoço no Santina Restaurante. E viva os noivos!
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)
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Plano de carreira dos professores é aprovado 
e elevará piso da categoria em até 73%

O projeto de lei que con-
cede reajuste salarial de 10% 
e instituiu o Plano de Carrei-
ra e Remuneração para os 
docentes estaduais foi apro-
vado na Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo. 
A proposta que prevê rea-
justes de até 73% para do-
centes, diretores escolares 
e supervisores educacionais 
seguiu para a sanção do go-
vernador Joao Doria. 

De acordo com o projeto, 
os professores em início de 
carreira irão receber aumento 
que vai elevar o salário inicial 
para R$ 5 mil em jornada de 

40 horas semanais, valor 30% 
maior do que o piso nacional. 
Além da criação da nova car-
reira, o Executivo também en-
viou à Alesp proposta de rea-
juste de 10% para todos os 
funcionários da Secretaria da 
Educação. Com a aprovação, 
o aumento será retroativo a 1º 
de março. No total, serão con-
templados 240 mil servidores 
ativos e 190 mil inativos. 

O plano de moderniza-
ção da carreira é opcional 
para professores que já in-
tegram a rede pública esta-
dual. Caso optem pela mi-
gração, 89% dos docentes 

poderão ter aumento ime-
diato em seus salários. 
ADESÃO VOLUNTÁRIA 

A adesão à nova carreira 
será voluntária, sendo que os 
docentes poderão ter aumen-
to imediato em seus salários, 
caso optem pela migração. 
Os servidores temporários e 
novos ingressos já serão au-
tomaticamente enquadrados 
no novo modelo e os demais 
professores terão até 2 anos 
para aderir. A regulamentação 
da lei será feita em 60 dias e o 
detalhamento dos critérios de 
avaliação será elaborado com 
a participação da categoria.

Deputados estaduais congelam 
aumento de imposto para diesel

Com a decisão, parlamentares paulistas autorizaram desconto de R$ 0,35 por litro do combustível

Os parlamentares da As-
sembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo aprovaram 
o congelamento por, no mí-
nimo, 12 meses, de reajus-
tes no ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) sobre o óleo diesel, 
combustível utilizado princi-
palmente por caminhoneiros.

O Projeto de Decreto Le-

gislativo 14/2022 manifestou 
concordância com o Convê-
nio 16/22, do Confaz (Con-
selho Nacional de Política 
Fazendária), que trata da in-
cidência do imposto sobre o 
diesel, e autorizou o Estado a 
conceder desconto de R$ 0,35 
por cada litro do combustível 
para que não haja aumentos.

O Confaz é composto pe-

los secretários de Fazenda de 
todos os Estados e do Distrito 
Federal, que chegaram a um 
entendimento sobre a cobran-
ça do ICMS sobre combustí-
veis. Foi definido um valor 
fixo de R$ 1,006 por litro de 
diesel S-10 e a concessão do 
desconto para manter a carga 
tributária no nível de novem-
bro de 2021.

O benefício fiscal, que é o 
desconto de R$ 0,35 por litro 
de diesel S-10, está de acor-
do com a Lei Complementar 
192/22 e com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. De acor-
do com o Estado, isso signifi-
ca que não haverá aumento do 
ICMS cobrado sobre o diesel 
em São Paulo. Esta regra va-
lerá por, no mínimo, 12 meses.

O congelamento do ICMS 
para gasolina, etanol e gás foi 
prorrogado até o final de ju-
nho. “Mais uma vez, os Esta-
dos fazem sua parte para ten-

tar reduzir o impacto negativo 
do custo dos combustíveis na 
economia, apesar de não ser 
o ICMS a causa dos aumen-
tos, e sim a alta do produto 
no mercado internacional, o 
câmbio, a política de preços 
da Petrobras e a política eco-
nômica do governo federal”, 
afirmou o governo paulista. 

O presidente da Alesp, 
deputado Carlão Pignata-
ri, aplaudiu a decisão e falou 
sobre os benefícios aos ca-
minhoneiros e empresas de 
transportes.

“O congelamento do ICMS 
sobre o óleo diesel vai ajudar a 
todos, e favorecer a renda e a 
economia das famílias. Essa é 
uma ação do Confaz, que o go-
verno de São Paulo faz parte e 
trabalha pela população”, dis-
se Carlão Pignatari. (Na foto, 
Carlão Pignatari foi recebido 
pela prefeita Paula Lemos em 
visita a Barretos)

Número de internações por COVID-19 
caiu 84% desde janeiro em São Paulo

O governador João Do-
ria anunciou na última quar-
ta-feira (30) que o Estado de 
São Paulo registrou redução 
de 84% das internações por 
COVID-19 desde o final de 
janeiro, quando foi registrado 
o pico da variante Ômicron. 
Atualmente os hospitais pos-
suem 1.869 pacientes interna-
dos, sendo 1.195 em enferma-
ria e 672 em UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva).

“É uma notícia para ser ce-
lebrada. As internações vêm 
caindo há oito semanas e 
hoje, pelo quinto dia seguido, 
São Paulo tem menos de 2 mil 
pessoas internadas em UTI e 
em enfermaria”, disse Doria.

Apenas na última semana 

De 04 a 08 de abril, o Sebrae 
Barretos com o apoio da prefei-
tura, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
promove mais um curso gra-
tuito de capacitação. Desta vez 
a oportunidade será exclusiva 
para as mulheres de negócios.

O foco da capacitação é de-
senvolver competências com-
portamentais e de gestão, fo-
mentando o empreendedorismo 
como opção de geração de tra-
balho e renda. Uma das etapas 
do programa é trabalhar aspec-
tos comportamentais na mulher 

como autoestima, confiança, 
senso de oportunidade, mudan-
ças e postura empreendedora.

Após a conclusão do curso 
todas as participantes recebe-
rão um certificado que oferece 
a possibilidade da empreen-
dedora solicitar um emprés-

timo do Banco do Povo para 
investir em seu negócio.

As inscrições são gratuitas e se 
encerram nesta sexta-feira, 1º de 
abril. As aulas são online com iní-
cio sempre às 18 horas. Podem se 
inscrever mulheres com mais de 
18 anos e que já possuam CNPJ.

Prefeitura e SEBRAE promovem 
curso gratuito exclusivo para mulheres

epidemiológica, encerrada no 
sábado (26), a redução de no-
vas e pessoas internadas por 
coronavírus foi de 21,77%. 
Atualmente, a taxa de ocupa-
ção dos leitos de unidade de 
terapia intensiva é de 23,3% e 
de enfermaria, 17,9%.

“Esses dados nos permi-
tem avaliar as duas sema-
nas de flexibilização do uso 
de máscaras em ambientes 
abertos e fechados. Isso é o 
impacto, sim, da vacinação. 
Chegamos a quase 92% da 
população elegível acima de 
cinco anos imunizada”, disse 
o Secretário de Saúde, Jean 
Gorinchteyn.

Segundo a última atualiza-
ção do Vacinômetro às 12h23 

da quarta-feira (30), 85,54% 
da população total está com es-
quema vacinal completo. Até 
agora foram aplicadas mais 
de 104 milhões de doses pela 

COVID-19. O Estado vacinou 
77,55% das crianças de 5 a 11 
anos com a primeira dose, com 
40,12% desse público com es-
quema vacinal completo.

PLANO COM FLORES E ESPINHOS
A Câmara Municipal aprovou o plano de carreiras do 

SAAEB (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos). 
“Nem tudo é flor. Tem os espinhos”, comentou o vereador 
Carlão do Basquete (PSD). Ele recomendou que os funcio-
nários lessem o plano com atenção.

ELAINE SIM, WALDO NÃO
O vereador Raphael Oliveira (PRTB) não concorda com o en-

genheiro Waldo Villani Júnior no comando do SAAEB. Ele elo-
giou a gestão de Elaine Pereira Gomes na direção da autarquia

FILHOTE DE PARDAL E GAVIÃO
Dizendo-se um pardalzinho, o vereador Ângelo Tegami 

(PV) disse que não está lidando com políticos “fiotinhos”, 
mas com gavião.

DE OLHO NA CÂMARA MUNICIPAL
O chefe de gabinete do governo Paula Lemos (União Bra-

sil), assistente social, Itamar Alves dos Santos, esteve dando 
uma espiada na sessão ordinária do legislativo barretense na 
noite de segunda-feira (28).

UMA VIA ILUMINADA, POR FAVOR
A substituição de lâmpadas queimadas na Via das Comi-

tivas, desde o Parque do Peão até o clube Rio das Pedras foi 
solicitada pelo vereador Nestor Leonel (União Brasil).

O DESENVOLVIMENTO DE BARRETOS E REGIÃO
Desenvolvimento de Barretos e região, e reestruturação 

do ordenamento das regiões no Estado de São Paulo são te-
mas que serão abordados pelo advogado e ex-deputado, Raul 
Marcelo. Ele vem a cidade na tarde/noite da próxima sexta-
-feira (8), a convite do PSOL local. A reunião acontece na 
subsede do Sindicato dos Previdenciários.

VEREADOR SONHA COM TUDO VERDÃO
Vereador Vagner Chiapetti (REP) deseja saber se há algum 

estudo ou ação em andamento, visando a implantação de um 
projeto de arborização e revitalização em toda a cidade.

UMA PRAÇA PARA O POVO
A construção de uma praça pública no bairro Santa Cecília 

está sendo reivindicada pelo vereador Ricardo Bodinho (PP).

O SOM AUTOMOTIVO DO BARRETÃO
A cessão de um lugar apropriado para a realização de en-

contro de veículos com som automotivo é um dos pedidos do 
vereador Eduardo do Mercado (REP) à prefeita Paula Lemos 
(União Brasil), aprovado pela Câmara de Barretos. Ele tam-
bém reivindicou local para a prática de Ayrsoft.

TODO MUNDO ZEN NO LEGISLATIVO
Os vereadores Angelo Tegami (PV) e Lupa (PRTB) pre-

garam mais harmonia na Câmara Municipal.
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Na última segunda-feira 
(28), a prefeita Paula Lemos vi-
sitou o local onde foi instalado 
o novo reservatório de água no 
bairro Dom Bosco que vai be-
neficiar cerca de 60 mil pessoas.

No local já existe um poço 
profundo no Aquífero Guarani 
e um sistema de reservação, 
sendo este ampliado com mais 
uma unidade de capacidade 
igual 1.500.000 litros. O reser-
vatório vai auxiliar na setoriza-
ção do sistema de abastecimen-
to do município de Barretos.

“Para finalizar é necessário 
fazer o teste de estanqueidade 
do reservatório e fazer a cone-
xão do reservatório junto ao 
sistema de produção das obras 
necessárias para setorização 
das redes de abastecimento”, 
explicou a diretora técnica in-
terina, Tayná Lucatti.

Aconteceu na quarta-fei-
ra, 30, no gabinete da prefei-
ta Paula Lemos, a assinatura 
dos termos de fomento entre 
a prefeitura da Estância Turís-
tica de Barretos e as institui-
ções que cuidam dos muníci-
pes na melhor idade.

Com a assinatura, a prefei-
ta oficializa o compromisso 

Nesta quarta-feira, dia 30, 
começa a nova etapa da cam-
panha Corrente de Amor em 
prol do Hospital de Amor de 
Barretos. Nesta nova etapa, 
cada doação de R$ 10 para a 
instituição dá o direito a um 
número da sorte para concor-
rer a um veículo T-Cross Sen-
se, zero quilômetro. O sorteio 
final desta nova fase será rea-
lizado em 30 de junho.

“A nova fase da Corrente 
de Amor visa angariar fundos 
ao Hospital de Amor, para que 
mantenha seu trabalho de ex-
celência, e ainda dá a chance 
do doador concorrer a prêmios 
especiais após este ato de bon-
dade”, explica Larissa Mello, 
coordenadora de Campanhas 
do Hospital de Amor. “Cada 
doação de R$ 10 tem um papel 
importantíssimo na manuten-
ção do trabalho da instituição”, 
reforça a coordenadora.

Neste mês de março de 
2022, o Hospital de Amor 
de Barretos completou 60 
anos de história e dedicação 
em oferecer o melhor e mais 

avançado tratamento onco-
lógico gratuito a milhares de 
pacientes do Brasil e de países 
vizinhos. Tanto que em 2021 
a entidade realizou mais de 1 
milhão de atendimentos e isso 
só foi possível graças às doa-
ções que recebeu por meio de 
suas campanhas.
CANAIS PARA DOAÇÃO

On-line: Aplicativo Apcap 
do Bem, disponível no Google 
Play e na App Store, em que é 
possível doar com cartões de 
crédito e débito, boleto e PIX; 
Direto da conta bancária pela 
chave PIX: pix@correntedea-
mor.com.br; Internet Banking 
da CAIXA, em que o cliente 
do banco deve acessar por um 
computador pessoal.

Presencialmente: Casas 
Lotéricas, por meio do có-
digo do Hospital de Amor 
(30912118), correspondentes 
CAIXA Aqui e nos terminais 
de autoatendimento das agên-
cias da CAIXA; Agências dos 
Correios de todo o país (com 
os atendentes); Lojas da Rede 
Savegnago de Supermercados.

Mulheres poderão reali-
zar exames de mamografia e 
Papanicolau durante o evento 
que acontece de 29 de abril a 
01 de maio no Parque do Peão

Novidade na programação 
do Barretos Motorcycles, o 
Women Bikers será um espaço 
dedicado totalmente ao públi-
co feminino com atrações di-
versas durante todo o evento, 
que acontece de 29 de abril a 
1º de maio no Parque do Peão.

Além do entretenimento, o 
local também receberá uma uni-
dade de prevenção do Hospital 
de Amor de Barretos, referência 
mundial em tratamento de câncer.

A unidade móvel (uma car-
reta totalmente equipada) rea-
lizará exames de Papanicolau 
(mulheres entre 25 e 64 anos), 
mamografia (mulheres entre 40 
e 69 anos) e exame clínico oral 
(para detecção de lesões). Este 
último exame estará disponível 
para os homens e mulheres aci-
ma de 35 anos, fumantes, etilis-

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos, informou que somente 
neste ano de 2022 os bairros 
América, Centro, São José, 
Hussein Gemha, Monte Cas-
telo, Henriqueta, Califórnia e 
Zequinha Amêndola já tive-
ram vias beneficiadas com o 
serviço de recapeamento as-
fáltico. O investimento é de 
R$ 1.890.724,03 entre convê-
nios e recursos do município.

De acordo com levanta-
mento realizado pela pasta, até 
o momento foram 28.049,50 
metros quadrados de vias re-
capeadas. A projeção é que 
esse número atinja 41.874,05 

metros quadrados nos pró-
ximos meses, alcançando 12 
bairros e 54 quarteirões.

“Estamos investindo muito 
em recapeamento para melho-
rar a mobilidade urbana e levar 
segurança e conforto à popula-
ção. Passamos por um período 
de fortes chuvas, que além de 
danificar as vias, dificultaram a 
realização de um trabalho bem 
feito e com responsabilidade, 
marca da nossa gestão”, disse 
a prefeita Paula Lemos.

Pelo cronograma da se-
cretaria, as próximas vias que 
receberão nova capa de asfalto 
estão localizadas nos bairros 
Zequinha Amêndola, Pereira, 
Baroni, Ibirapuera e Aeroporto.

Prefeita Paula Lemos visita instalação 
do novo reservatório de água

Cerca de 60 mil 
pessoas serão 
beneficiadas

A prefeita esteve acompanha-
da do deputado Sebastião Santos, 
que intermediou o convênio que 
proporcionou a realização da obra.

“Com o novo reservatório 
entrando em operação vamos 
tirar a pressão do sistema de 

outras áreas da cidade e fi-
camos com um sistema de 
abastecimento independente 
e com flexibilidade operacio-
nal”, explicou o superinten-
dente, Waldo Villani Júnior.

“Estamos sempre traba-

lhando para melhorar a qua-
lidade de vida do barretense. 
Este novo reservatório irá 
melhorar o abastecimento de 
água, trazendo mais tranquili-
dade para a população”, disse 
a prefeita Paula Lemos.

Barretos já teve 28 
mil metros quadrados 

de vias recapeadas 
somente em 2022
Com Investimento total de R$ 

1.890.724,03, meta é atingir 12 bairros

Nova fase da 
campanha Corrente 
de Amor tem início 
nesta quarta, dia 30

Espaço feminino no Barretos Motorcycles terá 
carreta da prevenção do Hospital de Amor

tas ou ex-fumantes.
“A parceria com o Hospital 

de Amor nos possibilitou ofere-
cer às motociclistas e frequenta-
doras do evento, a oportunidade 
de atualizar exames essenciais 
para a saúde da mulher”, explica 
Jerônimo Muzetti, presidente de 
Os Independentes, associação 
organizadora do encontro.

No local também haverá 
material informativo sobre pre-
venção do câncer de pele e ou-
tras orientações. A unidade de 
prevenção funcionará na sexta 
(29/04) e no sábado (30/04). 
Para realizar qualquer um dos 
exames é necessário apresentar 
RG, CPF, cartão SUS e com-
provante de residência.

WOMEN BIKERS
O novo espaço funcionará 

no Berrantão com expositores 
voltados a serviços femininos 
e atrações especiais. “A pre-
sença feminina é muito forte 
no evento e no segmento do 
motociclismo. E vimos a opor-

tunidade de oferecer opções 
em um espaço único, projeta-
do para proporcionar uma ex-
periência diferente e exclusiva 
dentro de um encontro de mo-
tociclistas”, antecipa Marcos 
Murta, um dos organizadores.
ATRAÇÕES BARRETOS 

MOTORCYCLES
Todos os dias o evento re-

cebe apresentações de equi-
pes de acrobacias na pista ofi-
cial. No dia 29 de abril, sexta, 
os shows são de Raimundos, 
Trecho Urbano e Tia Zicca. 

No sábado, 30 de abril, se 
apresentam Biquini Cavadão, 
Overdrive Duo, Receita Cole-
tiva e DJ Thomazini.

Ainda no sábado acontece 
o Encontro Nacional e Inter-
nacional de Hayabusas, City 
Tour, Concurso Garota Mo-
torcycles, Missa dos Motoci-
clistas, entre outras atrações 
espalhadas pela Feira Comer-
cial, com lançamentos e novi-
dades para o setor. Venda de 
ingressos e mais informações 
no site de Os Independentes.

Prefeita Paula Lemos assina 
termos para repasse de verbas 
ao Fundo Municipal do Idoso

assumido no início deste mês 
de repassar ao Fundo Munici-
pal do Idoso (FMI) R$ 2,7 mi-
lhões, parcelados ao longo do 
ano de 2022, para que as 13 
entidades cadastradas possam 
manter a folha de pagamento 
de seus funcionários.

A prefeita destacou a im-
portância dessas entidades para 
a cidade. “Manter essas entida-
des em funcionamento é uma 
forma de respeitar nossa popu-
lação idosa. De forma respon-
sável e após um grande plane-
jamento, conseguimos repassar 
esse valor que custeará a folha 
de pagamento dos funcioná-
rios, dando mais tranquilidade 
para as entidades”, disse.

“Se nós não tivéssemos o 
olhar da nossa prefeita Paula, 
que está realizando o repasse 
para o Fundo Municipal do 
Idoso, essas entidades pode-
riam estar encerrando suas 
atividades. Nós só temos que 
agradecer à prefeita, pois com 
esse recurso as entidades po-
derão continuar de portas 
abertas”, afirmou a Secretária 
Municipal de Assistência So-
cial, Vitória Saretta.
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O governo Bolsonaro 
editou no dia 25 de março 
a Medida Provisória (MP) 
1.108 que regulamenta o tra-
balho híbrido (presencial e 
home office). A MP também 
institui a modalidade do tra-
balho por produção ou tare-
fa, sem controle da jornada 
de trabalho. Conjuntamente, 
o governo publicou também 
a MP 1.109, que cria o Pro-
grama Emergencial do Em-
prego e da Renda em casos 
de calamidade pública. Esta 
permite a adoção de teletra-
balho, antecipação de férias 
e feriados, estabelecimento 
de um regime diferenciado 
de banco de horas e suspen-
são do recolhimento do Fun-
do de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), nestas 
situações e não apenas em 
âmbito federal, mas também 
nos estados e municípios.

Para o diretor técnico do 
Dieese, Fausto Augusto Junior, 
alterações desse tipo na legis-
lação trabalhista não poderiam 
ser feitas através de MPs. Isso 
porque as mudanças não foram 
debatidas com a sociedade, e 
muito menos com os sindica-
tos. Além disso, a MP volta a 
insistir na negociação indivi-
dual para definir os termos do 
trabalho que mistura presen-
cial e home office.

O objetivo, segundo ele, 
é justamente enfraquecer 
ainda mais a representação 
coletiva dos trabalhadores, 
como vem ocorrendo desde 
a “reforma” trabalhista do 
governo Temer e por outras 
medidas do atual governo.

“A negociação indivi-
dual, na prática, não é uma 
negociação. O que preva-
lece é o poder do empresá-
rio, do empregador sobre o 
trabalhador. Dificilmente o 
funcionário tem condições 
de fazer uma rejeição ou 
uma modificação, quando a 
empresa assim determina”, 
disse Fausto em entrevista 
a Glauco Faria, para o Jor-
nal Brasil Atual na segun-
da-feira (28). “Nesse caso, 
por exemplo, do trabalha hí-
brido, passa muito mais por 
uma imposição da empresa, 
que decide para onde o sujei-
to vai, do que uma opção”.
TRABALHO POR TAREFA

Caberá ao empregador, por 
exemplo, “negociar” com o 
empregado os parâmetros do 
trabalho por tarefa. Para Faus-
to, não fica claro quanto tem-
po o trabalhador deve ficar à 
disposição da empresa. “Essa 
ideia de que o trabalhador está 
à disposição da empresa, e de 
que ele é o sujeito do processo 
da negociação, é algo bastante 
preocupante”, alertou Fausto.
TEMPO À DISPOSIÇÃO

Outra modificação trazida 
pela MP sobre trabalho em 
home office é que a utiliza-
ção de ferramentas eletrôni-
cas de comunicação, como 
o celular, fora da jornada de 
trabalho, deixam de contar 
como tempo à disposição do 
empregador. De acordo com 
Fausto, isso reacende a dis-
cussão sobre o “direito à des-
conexão”. Ou se deve contar 
esse tipo de interação como 
trabalho, ou o empregador 
deve se abster de acionar o 
funcionário fora da jornada 
acordada. “É uma questão 
bastante polêmica e que pre-
cisa ser olhada com mais cui-
dado. Já que, normalmente, é 
por esses mecanismos que o 
trabalhador hoje está conec-
tado o tempo todo”, afirmou.

CALAMIDADE
Já sobre a MP 1.109, 

Fausto classificou como “te-
merária”. Assim como ocorreu 
durante a pandemia, mas ago-
ra por razões como enchentes 
e outros desastres naturais, as 
três esferas de governo pode-
rão alterar automaticamente as 
regras trabalhistas. “De novo, a 
gente insiste que muito pouco 
foi discutido com a socieda-
de. E agora foi encaminhado 
como medida provisória, que 
já tem força de lei”.

Nesse sentido, as regras 
que constam nas duas MPs 
entraram em vigor na se-
gunda-feira (28). Elas têm 
prazo de validade de 60 
dias, prorrogáveis por mais 
60, para serem aprovadas 
no Congresso Nacional. Se 
não forem apreciadas nesse 
prazo, deixam de valer. “O 
ideal, para esse tipo de maté-
ria, era ter sido encaminhado 
via projeto de lei, discutido 
com a sociedade, de maneira 
democrática”, frisou Fausto.

Fonte: RBA

Regras do teletrabalho do 
Governo  prejudicam trabalhador

Sem participação dos sindicatos, empregados 
terão que “negociar” em posição de fragilidade 
com os empregadores os critérios das novas mo-

dalidades de trabalho remoto, alerta o Dieese

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Dentre as diversas inicia-
tivas da Minerva Foods, líder 
em exportação de carne bovina 
na América do Sul e uma das 
maiores empresas na produção 
e comercialização de carne 
in natura e seus derivados no 
Brasil, para apoiar instituições 
sociais durante o período de 
pandemia, a companhia rea-
lizou uma doação para a Or-
questra Parassinfônica do Es-
tado de São Paulo (OPESP), 
que promove a inclusão de 
pessoas com deficiência física, 
por meio da música erudita.

A Minerva Foods se tornou 
patrocinadora da primeira or-
questra integralmente compos-
ta por musicistas com deficiên-
cia física e motora do mundo.

O recurso tem auxiliado 
em despesas como custeio 
de direção musical, forma-
ção dos musicistas, curadoria, 
comunicação, divulgação, lo-
gística dos instrumentistas, 
ensaios e apresentações.

“Contribuir para projetos 
como este, que estimulam a in-
clusão de pessoas, é um benefí-
cio para toda a sociedade. Somos 
uma empresa que carrega a pre-
missa de contribuir para o de-

senvolvimento das regiões onde 
estamos presentes e até mesmo 
além delas, suprindo diversas ne-
cessidades. Desta forma, estamos 
muito orgulhosos em saber que o 
projeto valoriza e inclui pessoas 
com deficiência por meio da 
música”, reforça João Sampaio, 
diretor de Relações Institucionais 
da Minerva Foods.

INSCRIÇÕES
Os interessados devem 

se candidatar até o dia 11 de 
abril, por meio do site oficial da 
OPESP, em: https://opesp.com.
br/. Podem se inscrever pessoas 
entre 18 e 48 anos, com defi-
ciência física ou motora com-
provada, e conhecimento musi-
cal em instrumentos de cordas 
(violinos, violas, violoncelos e 
contrabaixos), madeiras (flau-
tas, oboés, clarinetes e fagotes), 
metais (trompetes e trompas) e 
percussão (tímpanos).

Os candidatos serão ava-
liados por um grupo formado 
por professores e coordenado-
res pedagógicos educacionais 
do projeto. Os selecionados 
irão se apresentar em um es-
petáculo que acontece em de-
zembro, no Teatro Municipal 
de São Paulo.

No Dia Mundial da Água, 
dia 22 de março, Ed Garcea 
foi aclamado Mister Eco São 
Paulo 2022 na capital paulis-
ta. Caberá a ele representar 
os paulistas no concurso 
Mister Eco Brazil no final de 
maio, em Bonito (MS).

“Conto com a torcida de 
todos e espero que juntos 
possamos criar mais cons-
ciência da importância de 
cuidarmos do planeta Terra 
que é a casa comum de to-
dos os seres vivos”, disse Ed 
Garcea, que é paulistano e 
empresário de 33 anos.

Coube a Heberto Rodri-
gues, mister de 2019, passar 

a faixa a Ed. Heberto, após 
concorrer no nacional, e re-
ceber o título de Mister Eco 
Brazil Sênior, foi convidado 
a representar o nosso país 
no Mister Model Mediterrâ-
neo Global, na Espanha. Lá, 
recebeu o título de Mister 
Simpatia.

Ed Garcea sucede a Dei-
vidy Wender (Mister 2021 
- Barretos), Heberto Rodri-
gues (Mister 2019- Santo 
Anastácio), Paulo César 
Martimiano (Mister 2018 - 
Borborema), Bruno Galhar-
do (Mister 2017 - São José 
dos Campos) e Thiago La 
Corte (Mister 2016 - Arujá).

A prefeita Paula Lemos 
inaugurou no início da semana, 
a Pista de Skate “Vitor Eduar-
do Auad Paiva”, no bairro San 
Diego. A obra teve investimen-
to de R$ 190 mil, destinados a 
Barretos através do deputado 
estadual, Sebastião Santos.

“Não tem como falarmos de 
esporte, sem falar do deputado 
Sebastião Santos. O deputado 
tem feito muito por Barretos. 
Ele foi responsável pela Areni-
nha da Região dos Lagos, essa 
Pista de Skate, e nos proporcio-
nou agora o campo de futebol 
com grama sintética. Com essa 
obra, mais de 3.000 famílias 
serão beneficiadas com espor-
te de qualidade perto de casa”, 
agradeceu Paula Lemos.

Prefeita Paula Lemos inaugura Pista de Skate no bairro San Diego
Com investimento de R$ 190 mil, área é mais uma opção de esporte e lazer que beneficiará 3.000 famílias

Sebastião Santos ressaltou 
que o Skate passou a ter mais vi-
sibilidade, principalmente após 
as medalhas olímpicas. “Essa 
obra foi um pedido dos pratican-
tes de Skate, que se preocupam 
em difundir o esporte em Barre-
tos. A pista vai ajudar muito este 
bairro que está crescendo e se 
desenvolvendo e as pessoas li-
gadas ao esporte, que terão mais 
uma área de lazer”, disse.

Valtielli Oliveira, represen-
tante do Secretário de Esportes 
do Estado de São Paulo, Aildo 
Rodrigues Ferreira, explicou a 
importância de se ter parcerias 
que apresentem bons projetos 
voltados ao esporte e que eles 
tenham capacidade de execu-
ção. “Esporte traz educação, 

comprometimento, lealdade, 
competição e, principalmente, 
tira pessoas da rua”, comentou.  

Vitão do Skate, que repre-
sentou os atletas na cerimô-
nia, agradeceu à prefeita e ao 
deputado, e também falou da 
sua trajetória e do poder trans-
formador do esporte.

“O skate chegou a ser 
proibido em São Paulo, era 
marginalizado e sofria repre-
sálias. Aos 16 anos vi uma 
pessoa com o skate e foi amor 
à primeira vista. Eu creio que 
o esporte é a melhor arma 
para vencer a batalha contra 
as drogas. O skate de Barre-
tos tem muitos talentos, mas 
se não fosse a ajuda do poder 
público não teríamos chegado 

aonde chegamos”, contou.
HOMENAGEM

A Pista de Skate recebeu o 
nome de “Vitor Eduardo Auad 
Paiva”, esportista barretense 
apaixonado pelo Skate e que 
faleceu em 2005, com apenas 
18 anos de idade.

Emocionada, a advogada 
Dra. Olga Juliana Auad, irmã 
de Vitor, esteve presente no ato 
e agradeceu a homenagem ao 
irmão. “A todos vocês que pos-
sibilitaram essa alegria a mim 
e a minha família, recebam 
nosso fraterno carinho e reco-
nhecimento. Continuem assim, 
apoiando a Paula e levando 
tantos projetos sociais à frente. 
Sem dúvida posso falar pela 
minha família, que nós fomos 
muito agraciados hoje”, disse.

O vereador Lupa, responsá-
vel pela denominação da pista, 
ressaltou a importância do es-
porte na formação do caráter 
de homens e mulheres e agra-
deceu à prefeita pelo trabalho 
realizado na área dos esportes.

VISITA TÉCNICA
Após a inauguração da Pista 

de Skate, Paula Lemos e Sebas-
tião Santos fizeram uma visita 
técnica às obras do campo de 
futebol da Região dos Lagos.

De acordo com o deputado, o 
local será um centro de esportes, 
que além de contar com o campo 
de grama sintética e arquibanca-
das, ainda contará com pista de 

caminhada, campos de futevôlei e 
iluminação de led, sendo fechado 
com alambrados. O investimento 
é de mais de R$ 1,4 milhão.

ENTREGA DE 
UNIFORMES

O Cemep do bairro Amé-
rica também recebeu a visita 
da prefeita e do deputado. Na 
ocasião, foi feita a apresenta-
ção do material entregue para 
o Centro de Formação que 
atenderá 60 jovens que irão se 
profissionalizar no basquete.

“Barretos sempre teve essa 

inclinação para o basquete. 
Aqui os jovens vão receber 
alimentação, equipamentos, 
custeio para viagem e toda a 
técnica com os professores. Foi 
investido R$ 260 mil para aten-
der 10 meses do projeto aqui no 
América”, contou o deputado.

A prefeita finalizou en-
fatizando a importância do 
esporte para os jovens. “A 
gente quer que esses meninos 
cresçam e se desenvolvam e o 
esporte é um forte instrumento 
para isso”, destacou a prefeita.

Apoiada pela Minerva Foods, 
Orquestra Parassinfônica 
do Estado de São Paulo 

abre inscrições para 
novos participantes

Ed Garcea é o Mister 
Eco São Paulo 2022
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A presidente do Fundo So-
cial, Liliana Taha, juntamente 
com o vice-prefeito, Campa-
nholi, e coordenadora, Loide 
Fernandes, recebeu 200 ces-
tas de alimentos doadas pelo 
FUSSP (Fundo Social de São 
Paulo), no último dia 14, para 
auxiliar no atendimento às fa-
mílias que vivem em vulnera-
bilidade social.

“Agradeço o Fundo Social 
do Estado de São Paulo, repre-
sentado pela Bia Doria, que 
nos doou as cestas para aten-
der ainda mais pessoas que ne-
cessitam e famílias diretamen-
te impactadas pela pandemia. 
A demanda é muito grande e 
essa doação auxilia na conti-
nuação do nosso trabalho, que 
é atender as famílias que tanto 
precisam”, destacou Liliana, 
que agradeceu o FUSSP pelo 
cuidado e atenção com as fa-
mílias colinenses.

As cestas estão sendo dis-
tribuídas às famílias cadas-
tradas na Secretaria de De-
senvolvimento Social, após 
análise e que atendam aos 
critérios de vulnerabilidade 
socioeconômica.

Liliana junto às cestas doadas pelo Fundo Social do Estado 
que estão beneficiando as famílias colinenses

O Fundo Social colinense recebeu do Fundo Social do Estado 
200 cestas básicas, que serão doadas às famílias que vivem 

em vulnerabilidade social no município. Liliana, Campanholi e 
Loide receberam as cestas do FUSSP

O prefeito Silvinho entregou 
na tarde de segunda-feira, dia 28, 
mais um imóvel 100% recupera-
do na Av. Jaime Nicolau Martins, 
beneficiando a proprietária Dalva 
Angélica de Jesus Anunciação, 
de 77 anos, que ficou emociona-
da com a reforma sem nenhum 
custo que deu condições dignas 
de moradia à sua família.

O 1º Censo Municipal, uma 
das primeiras ações desenvolvi-
das pelo prefeito, mapeou todas 
as moradias em condições pre-
cárias e as famílias de baixa ren-
da sem condições de arcar com 
o financiamento habitacional.

“Fizemos o planejamento 
para a reforma completa de 20 
imóveis e também a construção 

O antes e depois da moradia que foi 
totalmente recuperada pela prefeitura

Com apoio da Tereos, uma 
das líderes em produção de 
açúcar e etanol no país, Olím-
pia, no interior paulista, será 
uma das primeiras cidades no 
estado a elaborar um inven-
tário de emissões de gases de 
efeito estufa.

O município vai elencar as 
principais fontes emissoras em 
todo o seu entorno com o obje-
tivo de, com o resultado, traçar 
estratégias de desenvolvimen-
to para redução de emissões e 
ações de mitigação dos impac-
tos nas mudanças do clima.

O levantamento, que está 
sendo desenvolvido com apoio 
da ATA Consultoria, teve início 
em fevereiro deste ano e tem 
previsão de conclusão em abril.

Segundo Ana Cláudia 
Lima, gerente-executiva de 
Sustentabilidade e Meio Am-
biente da Tereos, o inventário 
vai ajudar o município em seu 
planejamento estratégico so-
cioambiental, elaborando di-
retrizes e ações em prol de um 
futuro mais sustentável.

“Esse tipo de estudo traz 
informações essenciais para 
que os gestores públicos pos-

Prefeitura entrega mais 
uma casa 100% reformada

de 19 moradias populares, em 
lotes doados pelo município para 
esta finalidade, através do Pro-
grama Casa dos Meus Sonhos”, 
explicou o prefeito que fez a en-
trega das chaves a Dona Dalva.

REALIDADE 
INCOMPATÍVEL

Na entrega da casa, o prefeito, 
visivelmente emocionado, des-

tacou: “Morar em uma casa com 
piso de terra batida, numa cidade 
com agricultura pujante e em uma 
das regiões mais prósperas do inte-
rior, é incompatível com a cidade 
que sonhamos. Dona Dalva tenho 
plena convicção que hoje é um dia 
especial para mim, estou realizado 
em oferecer à senhora uma nova 
casa, digna de ser habitada”.

Fundo Social recebeu cestas do FUSSP

Tereos apoia iniciativa da 
prefeitura de Olímpia para fazer 
inventário de carbono da cidade

sam definir políticas visando 
à redução de potenciais riscos 
climáticos, o que vai ao en-
contro dos pilares da Tereos 
de preservar o meio ambiente 
e garantir a sustentabilidade 
em sua área de atuação”, ex-
plica Lima.

O prefeito de Olímpia, 
Fernando Cunha, liderou a 
iniciativa, buscando na Tereos 
o apoio. “A preocupação com 
o Meio Ambiente tem sido 
constante e Olímpia vem fa-
zendo a sua parte. Iniciamos 
2022, junto com a Tereos, 
engajados nesta missão de 

elaborar o primeiro Inventá-
rio de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa, que irá mapear 
a emissão de gases de todo 
o município e, consequente-
mente, será possível avaliar o 
impacto e planejar as políticas 
públicas de baixo carbono”, 
afirma Cunha.

No último dia 25, a prefei-
tura de Olímpia e Tereos pro-
moveram o Workshop “Gestão 
de Emissões de Carbono” em 
que apresentaram os objetivos 
do estudo e falaram sobre a 
importância da elaboração de 
inventários de carbono.




