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REJEIÇÃO, UM VÍRUS MORTAL - “Gaudêncio Torquato, jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político, transcreve neste texto sua visão de grande experiência em um ponto que mais preocupa candidatos a cargos públicos”.
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Paula Lemos sanciona lei adequando salários
dos Agentes de Saúde ao novo piso nacional
A prefeita de Barretos, Paula Lemos, sancionou na última quarta-feira (27), a lei que adequa os salários dos Agentes
Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias à Emenda
Constitucional n°120. Os profissionais passam a ter um piso
salarial no valor de R$ 2.424,00, para 40 horas semanais de
trabalho. Em Barretos, a jornada semanal dos 196 agentes de
Barretos é de 30 horas. “É um momento de muita felicidade, reconhecimento para vocês que estão lá, no sol a sol, cuidando da
população”, disse Paula Lemos ao sancionar a lei. Página 4

Deputado Federal
Márcio Alvino destina
R$ 1 milhão para
saúde de Barretos

Página 5

Estação Cultura funciona como posto de vacinação contra
Covid-19 e gripe, em horário estendido, até nesta sexta-feira

O presidente da Câmara, Paulo Correa (PL), confirmou a conquista de uma verba no valor de R$ 1 milhão para ser aplicada na saúde
pública em Barretos. A emenda é de autoria do deputado federal, Márcio Alvino (PL), atendendo pedido de Paulo Correa.
Página 4

A Estação Cultura está de
portas abertas para receber
a população para se vacinar
contra a Covid-19 e contra a
gripe nesta semana. A ação
especial, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde da
de Barretos, ocorre até nesta
sexta-feira, das 14 às 20 horas.
Aproximadamente 500 doses
de vacina contra a Covid-19
foram aplicadas nos dois primeiros dias de vacinação na
Estação Cultura. Página 5

Odontocompany Barretos
lança contrato odontológico
A Odontocompany Barretos Centro completa neste mês
de julho, 6 anos de atividades
em Barretos e comemora a
data com o lançamento do
novo contrato odontológico
para empresas com condições
e coberturas especiais.
O Contrato Odontológico
Odontocompany contempla os
serviços de Profilaxia, Emergência e Urgência, e Raio X
Digital, com opções personalizadas para diferentes empresas.
Para a franqueada, Jackelyne Rossini, o contrato é uma
ótima oportunidade para empresas e colaboradores. “Nossa
proposta é oferecer tratamento
de qualidade, associado a preço justo e condições especiais.

Audiência vai discutir desenvolvimento
do Aeroporto Chafei Amsei
A presidente da Casa dos Engenheiros e Arquitetos de Barretos,
Cristiane Lopes Vilarinho, confirmou para a próxima terça-feira, 2 de
agosto, a realização da Audiência Pública que vai discutir sobre o desenvolvimento regional do Aeroporto Chafei Amsei (Aeroporto de Barretos).
Na ocasião, estarão presentes o CEO da Concessionária Aeroportos
Paulista, Dário Rais Lopes, e o engenheiro e presidente licenciado do
Crea-SP, Vinícius Marchese. A audiência acontece a partir das 19 horas,
no Barretos Park Hotel, junto ao Parque do Peão de Barretos.

Empresários do Distrito Industrial II
comemoram início de recapeamento

É uma forma de a empresa poder oferecer um benefício que
vai contribuir com a saúde do
colaborador”, explicou Rossini.
A Odontocompany Barretos
realiza, além dos procedimentos
contemplados no contrato odontológico, todos os atendimentos
da área da odontologia. São 10
salas realizando Profilaxia, Ras-

pagem, Aplicação de flúor, Canal, Restauração, Ortodontia,
Odontopediatria, Implantes e
protocolos, Facetas, Coroas,
Prótese, Clareamento, Harmonização facial e botox, além
da realização de exames de radiografia. Também são aceitos
os planos AMIL e AOMESP.
Foto: Márcio Oliveira

Na última terça-feira (26), a prefeita Paula Lemos, acompanhada
dos secretários municipais de Obras e Serviços Urbanos, Raul Paganelli, e Planejamento e Desenvolvimento, Carlos Henrique Lúcio, e um
grupo de empresários acompanharam os trabalhos de pavimentação
do local. “Nós decidimos que faríamos todo o recape do Distrito Industrial por que a nossa meta é valorizar esses empresários que estão
aqui. Com um distrito recapeado, fazendo a pavimentação do linhão e
a Avenida Alberto Calil, tenho certeza que Barretos vai ser vista pelos
empresários com outros olhos”, afirmou a prefeita.
Página 6

Casa dos Engenheiros
realiza sua 1ª
Quermesse Solidária

A Casa dos Engenheiros e
Arquitetos de Barretos realiza sua
1ª Quermesse Solidária. O evento contará com participação de 4
entidades assistenciais: ABAVIN,
Amor Exigente, Casa Transitória
André Luiz e Fundação Padre Gabriel Correr, que venderão alimentos típicos de quermesses, além
de artesanato. A Quermesse, que
será realizada no próximo dia 30,
na Avenida 25 de agosto, em frente a Casa dos Engenheiros e Arquitetos na Região dos Lagos, terá
início às 18 horas e será aberta ao
público sem cobrança de ingresso.
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Editorial

Rejeição, um vírus mortal

Gaudêncio Torquato, jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político, transcreve neste texto
sua visão de grande experiência em um ponto que mais preocupa candidatos a cargos públicos. Segue.

A rejeição a candidato pode
ser fatal. E o pleito deste ano
mostra que os dois candidatos
com mais chance de chegar ao
segundo turno – Lula e Bolsonaro – têm altos índices de rejeição, o petista em torno de 40% e
o presidente perto de 60%. Pesquisa recente da Quaest.
Quando um candidato registra um índice de rejeição maior
que a taxa de intenção de voto,
é prudente providenciar a ambulância para entrar na UTI eleitoral. Caso contrário, morrerá nas
primeiras semanas do 2º turno.
A rejeição é uma predisposição
negativa que o eleitor adquire e
conserva em relação aos perfis.
Para compreendê-la, é compreender suas razões. A equação aceitação/ rejeição se fundamenta na reação emotiva de
interesse/desinteresse, simpatia/
antipatia, que Pavlov chama de
reflexo de orientação. A rejeição
tem uma intensidade que varia
de candidato para candidato.
Em São Paulo, Paulo Maluf
e Orestes Quércia são inseridos
na moldura de alta rejeição, resultante do estigma de corrupção com que foram brindados

ao longo de décadas. Quércia,
em 1990, foi amarrado ao conceito: “quebramos o Banespa,
mas elegeremos o Luiz Antônio
Fleury.” Frase que ele e o próprio Fleury sempre negaram ter
sido feita. Mas o lema pegou.
Maluf passou a administrar a
rejeição depois de muito esforço.
Tentou mudar comportamentos,
tornou-se menos arrogante, deixou o nariz menos arrebitado,
descendo-o para uma posição de
humildade e começando a conversar humildemente com todos.
Mas a voz anasalada o prendia na
cadeia da antipatia.
Erros e rejeições de adversários contribuíram para atenuar a predisposição negativa
contra ele, purgando-se, então,
por pecados de outros. “Ruim
por ruim, vou votar em mim”,
lema de Tiririca (PL-SP) para
agarrar os eleitores.
Em regiões administradas
pela velha política, a rejeição
a determinados candidatos se
soma ao familismo. Em alguns
Estados, sobrenomes tradicionais acabam saturando perfis.
Em quase todas as regiões,
há altos índices de rejeição,

comprovando que os eleitores,
mais racionais e críticos, querem passar uma borracha em
domínios perpetuados. O voto,
mesmo de maneira lenta, sobe
do coração para a cabeça.
A rejeição pode ser atenuada,
quando o candidato vai a fundo
nas causas que corroem seu nome.
Pesquisas qualitativas indicam
certos fatores: atitudes, jeito de encarar o eleitor, oportunismo, mandonismo, orgulho, vaidade, arrogância, desleixo, compra do voto,
história política negativa, envolvimento em escândalos, ausência de
boas propostas, descompromisso
com demandas sociais.
Não se equaciona a rejeição
da noite para o dia. Quando o
candidato demonstra muita
pressa para diminuí-la ou entra
na malha do populismo, a atitude será percebida. Nesse caso,
pode ocorrer bumerangue, a
ação se voltando contra o populista. Ganha força a predisposição contra ele.
Trabalhar com a verdade; eis
um ponto-chave para diminuir a
rejeição. O eleitor distingue factoides de fatos políticos, boas de
más intenções, propostas sérias

Opinião

Burnout: um diagnóstico impossível
Inicialmente, preciso dizer
que ao apresentar minhas opiniões
sobre burnout não estou questionando o sofrimento alheio, nem
colocando em dúvida que pessoas
que tenham recebido o “diagnóstico” de burnout não estejam em
sofrimento, eventualmente grave.
Meu enfoque é completamente
diferente disso.
O que venho dizendo é que,
do ponto de vista médico, burnout não se sustenta de modo algum como doença, enfermidade,
patologia ou moléstia, conforme
linguagem empregada pelos autores da área e é impossível fazer
seu diagnóstico.
A Organização Mundial da
Saúde declara taxativamente que
“burnout não é uma condição
médica” e que “não é classificado como doença ou condição de
saúde”. Esta nota, publicada um
dia após a apresentação da CID
11 numa coletiva de imprensa,
é tão diferente – na verdade, o
oposto – do que tem sido divulgado pelos meios de comunicação que é melhor você conferir
por si mesmo. Basta dar um google em “who burnout 28” para
acessar a página oficial da Organização onde está publicada.
A OMS é a entidade normativa que estabelece o que é o que
não é doença. É preciso lembrar aqui que algumas pessoas
pensam que “se está na CID, é
porque é doença”. Não é bem
assim. A CID 10, por exemplo,
apresenta cerca de oito mil eventos envolvendo o corpo e a vida
humanos que não são doenças. A
CID 11 apresenta muitos mais.
Burnout está entre eles.
Mas não precisamos nos fiar
apenas no que diz a OMS. Há um
conjunto de argumentos onde,
cada um deles, isoladamente, é
suficiente para concluir que as
teorias sobre burnout, enquanto
doença, não param em pé. Mas
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aqui não vou me estender sobre
tais argumentos. Vou tratar de
apenas um aspecto que responde
ao tema do artigo: um diagnóstico impossível.
O diagnóstico médico depende de dois fatores distintos e elementares: sintomas e sinais. Para
deixar claro o que isso quer dizer,
vamos usar um exemplo muito
simples: você está com dor de
garganta. Você vai ao médico e se
queixa de dor de garganta, febre,
talvez calafrios e mal-estar geral.
Estes são os sintomas ou elementos subjetivos do exame médico.
O médico vai medir sua febre,
examinar sua garganta, palpar seu
pescoço em busca de gânglios aumentados, avaliar seu estado geral, etc. Estes são os sinais ou elementos objetivos para se chegar a
um diagnóstico. Se ele identificar
pontos amarelos, vai pensar numa
direção. Se constatar somente
vermelhidão, vai pensar em outra
direção e cada uma delas acabará
conduzindo a uma determinada
hipótese diagnóstica.
Essa possibilidade simplesmente não existe quando se fala
em burnout porque não existem
elementos objetivos que um observador externo e independente
possa verificar e concluir que se
trata de “burnout”. Assim, não é
possível realizar o diagnóstico
nem diagnósticos diferenciais.
E por que isso? Por inúmeras razões: burnout se confunde com
mais de 30 diagnósticos psiquiátricos, tem 140 sintomas (!!!) e
é “diagnosticado” em cem por
cento das pessoas que respondem ao questionário usado para
pesquisar o fenômeno, o MBI,
Maslach Burnout Inventory.
Em minha opinião, os próprios autores fundadores do
“conceito” de burnout parecem
saber de sua fragilidade e insustentabilidade. Nesse sentido,
Maslach, tentando resolver o
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problema diagnóstico do fenômeno, acredita ter encontrado os
elementos subjetivos (sintomas)
e objetivos (sinais), citando um
autor que propõe como fazer
o diagnóstico psiquiátrico de
burnout: “Bibeau et al. (1989)
propõem critérios diagnósticos
subjetivos e objetivos para o burnout. O principal indicador subjetivo é o estado geral de fadiga
extrema [...] O principal indicador objetivo é uma significativa
diminuição no desempenho no
trabalho durante um período de
vários meses, que precisa ser observada em relação a (1) clientes
(que recebem serviços de menor
qualidade); (2) supervisores (que
observam uma eficiência diminuída, absenteísmo, etc.); (3)
e colegas (que observam uma
perda geral de interesse em assuntos relacionados ao trabalho).
*(Maslach & Schaufeli, 1993)
(grifos meus).
Impressionante! Maslach, psicóloga social da Universidade da
Califórnia, parece desconhecer
que as observações de terceiros
são tão sujeitas à subjetividade
quanto as do próprio doente. São
chamadas anamneses indiretas.
O problema não sai do lugar e
a proposta de Maslach é um disparate. Além disso, imagine você
sendo “diagnosticada” ou “diagnosticado”, seja lá do que for, a
partir das observações de clientes, supervisores e colegas!...
Você toparia? Acharia que estão
fazendo ciência ou pseudociência com a sua saúde??.
Em síntese: o diagnóstico de
burnout é impossível porque a
noção está mergulhada em confusão, inespecificidade e indiscriminação, conforme exposto
acima.
Estevam Vaz de Lima
Médico psiquiatra, psicanalista
e autor do livro “Burnout: a
doença que não existe”.

de coisas mirabolantes.
A rejeição de Luiz Inácio e
Jair Bolsonaro tem causas conhecidas. Lula leva consigo a imagem da divisão no País, pobres
contra ricos, a luta de classes,
Nós contra Eles. Por mais que
tente escorregar, hoje, para chegar
ao centro do corrimão, continua
causando medo. O temor de que
possa alterar as regras de nossa
democracia. O petismo ainda
não se livrou da carga pesada de
ter erigido uma “catedral ética”,
desmoronada com as águas da
Operação Lava Jato.
Bolsonaro carrega a identidade da direita radical, ameaçando
se escudar nas forças armadas
para assegurar o poder por anos
a fio. O autoritarismo por ele
encarnado se faz presente na expressão virulenta com que atira
contra adversários, manchando a
liturgia governamental e emporcalhando a imagem das instituições. Exemplo foi esse encontro
com embaixadores, no Palácio
da Alvorada, para escrachar as
urnas eletrônicas e denunciar,
sem provas, a fraude nas eleições
brasileiras. São ações destemperadas para mobilizar as bases.
Menos de 70 dias para o pleito serão suficientes para diminuir
a rejeição? Um terceiro nome
poderia se viabilizar? O eleitor
deixará de votar ou votará em
branco caso não tenha opção?
P.S: É possível o registro
de abstenção, votos brancos e
nulos ultrapassando a casa dos
30%. A conferir.
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PAINEL

TOMARA QUE FUNCIONE
Após as fortes chuvas de janeiro, o
secretário de obras Raul Paganelli entregou o trecho da Avenida 31 no qual
foram feitos serviços de drenagem.
Esse tipo de obra é que nem palheta
de parabrisa. A gente só sabe se vai
funcionar quando chover.
TROCA DE ASSESSOR
Kevin Shimoyama pediu exoneração da função de assessor parlamentar
do vereador Juninho Bandeira (PL).
Por outro lado, o vereador Eduardo do
Mercado (REP) nomeou Eliandro Castro Próbio para fazer sua assessoria.
VERBA BOA
A Prefeitura de Barretos vai repassar R$ 207.400,00 para a Liga Barretense de Futebol promover o campeonato
varzeano através de convênio assinado recentemente.
PESO DA ALIANÇA
As constantes trocas de cargos
comissionados feitas pelo prefeito de
Guaíra, Antônio Manoel da Silva Júnior,
o “Junão” (MDB), podem trazer sérios
prejuízos para a administração pública. Negociações ruins feitas durante a
campanha já derrubaram os cavalos
do jogo de xadrez. Se não controlar,
logo será a rainha quem vai cair.
OLHO NA URNA
Barretos já tem alguns candidatos
confirmados para deputado estadual:
Odair Silva (Patriota), Luiz Tegami
(PSB), Jhonny Barboza (PDT), Jorge
Pessoa (PDT) e Coronel Valdeci (PRTB).
Já para federal temos Elisa Coutinho
(Avante) confirmada.
MUDOU ÀS PRESSAS
Os candidatos a deputado federal,
Kim Kataguiri (União Brasil) e Rubinho
Nunes (União Brasil), estiveram em Barretos no domingo (24) para um encontro com apoiadores. De acordo com
Amanda Vetorazzo (PODE), candidata
a deputada estadual, que também esteve por aqui, o almoço inicialmente
marcado para uma cafeteria, mudou
para um restaurante às pressas, devido
a um possível boicote.
FOI BOM OU NÃO FOI?
O ex-deputado Arthur do Val também esteve presente e disse que por
conta da mudança de local o número de
pessoas para o encontro foi aquém do
esperado. Amanda Vetorazzo admitiu

que teve o dobro. Compareceram também Rodrigo Malaman (PSDB), Guilherme Ávila (PSDB) e Edelcio de Moraes.

GRANDE DESCOBERTA
Arthur do Val, que já foi deputado
estadual na Assembleia paulista durante
40 meses, quando se dirigia de Barretos
para Franca, descobriu que a rodovia é
de pista simples. Também comentou a
ligação entre São José do Rio Preto e Barretos. “É um absurdo”, comentou.
QUE COISA FEIA
Um ex-prefeito está com o nome
sujo e devendo na praça. São 3 protestos do Santander vencidos em 2019
que somados totalizam mais R$ 106
mil. Também tem outras 2 dívidas de
credores de Barretos que totalizam
mais de R$ 9 mil. Se apertarem, divulgaremos o nome do devedor.
VOA AVIÃOZINHO
O CEO da concessionária Aeroportos
Paulista, Dario Rais Lopes, e o presidente
licenciado do CREA/SP, Vinicius Marchese, participam de audiência pública para
discutir o desenvolvimento regional do
Aeroporto Chafei Amsei. O evento acontece terça-feira (2) no Barretos Park Hotel,
no Parque do Peão, às 19 horas.
DEU RUIM
2 conselheiros do clube Rio das
Pedras perderam o mandato na noite
de quarta-feira (27) devido às várias
faltas injustificadas nas assembleias.
O procedimento consta do estatuto e
regimento interno.
PERGUNTA CHATINHA
Se o Sérgio Moro foi impedido de
ser candidato pelo Estado de São Paulo - por causa do domicílio eleitoral - o
que deu tal condição para sua esposa?

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele.” (Buda)

Totalizando 16 anos juntos, talvez um pouco mais, na terça-feira (26),
Rubens Luís de Oliveira e Camilha Carvalho de Oliveira, completaram
08 anos de casados – Bodas de barro, que significa a maleabilidade que o casal deve ter na vida a dois, a capacidade de ceder e de
conservar o amor, a cumplicidade e a lealdade. E dessa feliz e linda
união, nasceu o bem mais precioso, o filho Pedro Carvalho de Oliveira. Que Deus continue abençoando muito suas vidas, esse amor!
Ele adora dançar e não perde um baile, viaja pelo menos 02 vezes no
ano, e com toda essa vitalidade, saúde e alegria, Wladimir Falcão chega
nos seus 7.3, neste sábado (30), ao lado da esposa Lina (foto), dos filhos,
Flávia, Márcio, Mariana, e dos netos, Gustavo e Nicolas. Parabéns Falcão!

O Sensei Huelder Motta, mais uma vez é destaque em
Competição Internacional de Jiu Jitsu, que aconteceu em
Ribeirão Preto/SP. Quem fez bonito foram as meninas do
feminino Kids, que trouxeram 04 medalhas, sendo 03
de ouro, das atletas Manuela Moura, Karina Arantes, Lívia Souza
e 01 de prata, da Beatriz Motta. Parabéns garotas!

A semana foi de comemoração para as irmãs Leoninas. Ana Luiza
Bolsoni, bailarina, universitária e de bem com a vida, completou 19
anos no dia (24). E Maria Vitória Bolsoni, professora de inglês e futura
psicóloga, o niver de 21 anos foi na terça-feira (26). As duas receberam chuvas de likes e mensagens pelas redes sociais, e todo carinho
dos pais Maciel e Sandra, e do irmão Arthur. Parabéns Meninas!

O Serviço Público Municipal, Nilton Vieira, tem verdadeira gratidão ao
Sargento Reformado, Neif Said Calil, que comandou a Guarda Mirim por
mais de 50 anos em Barretos. Através da Guardinha, Nilton teve a oportunidade de trabalhar na Prefeitura em 1984, e desde então prestou
concurso e seguiu carreira como servidor. O profissional enaltece Sr. Neif
Said, que assim como ele, ajudou milhares de jovens barretenses a ingressar no mercado de trabalho, contribuindo muito com a vida dessas
pessoas e prestando serviços à comunidade local. Reconhecimento!

Ele adora dançar e não perde um baile, viaja pelo menos 02 vezes no ano, e com toda essa
vitalidade, saúde e alegria, Wladimir Falcão chega nos seus 7.3, neste sábado (30), ao lado da esposa
Lina (foto), dos filhos, Flávia, Márcio, Mariana, e dos netos, Gustavo e Nicolas. Parabéns Falcão!
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Deputado Federal Márcio
Prefeita Paula Lemos sanciona lei que
Alvino destina R$ 1
adequa salários dos Agentes Comunitários de
milhão para saúde após
Saúde e de Endemias ao novo piso nacional
A prefeita da Estância Turística de Barretos, Paula Lemos, sancionou na última
quarta-feira (27), a lei que
adequa os salários dos Agentes Comunitários de Saúde e
de Combate às Endemias à
Emenda Constitucional n°120.
Com a emenda, esses profissionais passam a ter um piso salarial no valor de R$ 2.424,00,
para 40 horas semanais de trabalho. Em Barretos, a jornada semanal dos 196 agentes de
Barretos é de 30 horas.
“Parabéns pela luta e pela
garra de vocês. Compromisso
é compromisso e nós queremos fazer ainda mais melhorias. Já temos seis horas e seis
faltas abonadas, mas nós vamos conversando e, dentro das
nossas possibilidades, fazendo
cada vez mais. É um momento
de muita felicidade, reconhecimento para vocês que estão lá,
no sol a sol, cuidando da população”, disse Paula Lemos ao
sancionar a lei.
A Agente de Controle de

pedido de Paulo Correa

Vetores, Renata Murra, afirmou estar muito satisfeita com
a notícia. “Nós ficamos muito satisfeitas, porque sentimos
que a justiça foi feita com essa
equiparação de salário, melhorando também o trabalho que a
gente já estava empenhada em
fazer, com esse aumento merecido da classe”, contou.
Já a Agente de Saúde Pública (ESF), Luciara Batista, disse ter acompanhado desde o
início a tramitação da Emenda
Constitucional n°120 e, a par-

tir daí, buscado o apoio da prefeitura. Ela também destacou
a dificuldade que agentes têm
enfrentado para a regulamentação e adequação dessa nova
lei nos outros municípios. “Nós
temos muito que agradecer a
boa vontade da prefeita, dos
vereadores, dos dois poderes,
de estarem nos apoiando. Tanto
os agentes de vetores, que são
muito importantes pelo trabalho que desempenham no município e a nós também agentes
de saúde”, afirmou.

A Lei n.º 6.364, de 26 de
julho de 2022, altera o caput
do artigo 1º da lei n.º 3.935
de 2007, vinculando os vencimentos ao parágrafo 9.º do artigo 198 da Constituição Federal. A lei também retroage seus
efeitos a 06 de maio de 2022,
data da publicação da Emenda
Constitucional n.º 120/2022.
Participaram do ato, o secretário municipal de Finanças,
Fernando Oliveira Soares, e o
vereador Raphael Silvério, representando a Câmara Municipal.

Câmara recebe exposição Reverenciando a
Memória de Barretos durante o mês de agosto
A partir da próxima segunda-feira (1º de agosto), o
Espaço Cultural Dr. Matinas
Suzuki, localizado no interior
da Câmara de Barretos, recebe a exposição “Reverenciando a Memória de Barretos”,
em comemoração ao mês de
aniversário da cidade.
A mostra, que acontece em
parceria com a Alab (Academia
de Letras e Artes de Barretos)
é composta por 7 (sete) painéis
de 1m45 de altura por 1,95 de
largura, com pinturas de prédios históricos que preservam
a memória da cidade: Recinto
“Paulo de Lima Correa”, Museu Histórico, Artístico e Folclórico “Ruy Menezes” e Estação Cultural Placidino Alves

Gonçalves”, entre outros.
As telas são de autoria dos
artistas plásticos Pedro Perozzi e Lourival Betelli, e participação da historiadora Elisete
Greve Tedesco.
A exposição terá início
na segunda-feira (1º/ago), às
18h15, com transmissão ao
vivo pela TV Câmara no canal 31.3, Facebook e Youtube
e permanecerá aberta ao público durante todo o mês de
agosto, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e nas noites em que ocorrem eventos da
Câmara (Sessões Ordinárias
Extraordinárias, Audiências
Públicas e Solenidades).
COMO AS EXPOSIÇÕES
SÃO ORGANIZADAS?

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

PRESIDENTE DEFENDE VEREADORES
A Câmara é sempre criticada quando tem recesso em julho, segundo
o presidente Paulo Correa (PL). Ele refutou as críticas, argumentando
que sempre quando se precisou dos vereadores, eles compareceram nas
sessões para decidir projetos importantes, de interesse da comunidade.
TEM DINHEIRO SUFICIENTE NA SAÚDE
Segundo o vereador Carlão do Basquete (PSD), agora não está
faltando dinheiro para acabar com a demanda reprimida de cirurgias e exames de imagens em Barretos.
NEM SEMPRE É DO JEITO DO POVO
De acordo com análise do vereador Raphael Silvério (PSDB),
infelizmente, a vida pública, em alguns momentos, nem sempre é
como a população quer.
EM DEFESA DOS SERVIDORES
O vereador Raphael Oliveira (PP) é um dos defensores da valorização de todos os funcionários públicos municipais.

De acordo com o Termo de
Uso, artistas interessados em
realizar exposição no local poderão se inscrever de forma online ou preencher ficha de inscrição a ser disponibilizada no
site da Câmara. A critério da
Câmara, cada exposição poderá durar de 20 a 50 dias, em co-

mum acordo com os artistas.
O espaço funcionará no
horário em que a Câmara realizar atendimentos ou eventos
abertos ao público, como nas
Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Audiências Públicas
e Sessões Solenes, conforme
agenda divulgada no site.

Patriota oficializa Odair Silva para
disputar vaga na Assembleia Paulista
O Patriota oficializou a candidatura do barretense Odair Silva a deputado estadual durante
convenção do partido em 23 de
julho. O empresário, comunicador e gerente das rádios do Grupo Monteiro de Barros, reforçou
que está preparado para buscar
vaga na Assembleia Paulista.
“Estou em um estágio da
vida que senti que precisava fazer mais por Barretos e região.
Se com a minha voz eu consegui
ajudar a cidade, sendo deputado
eu consigo ajudar ainda mais os
setores de segurança, saúde, cultura, esporte e educação”, disse.
O empresário Gustavo Mi-

Na última segunda-feira (25),
em sessão extraordinária, foi
aprovado projeto de abertura de
crédito no valor de R$ 1 milhão
para saúde de Barretos. O recurso foi destinado pelo deputado
federal Márcio Alvino (PL) após
pedido do vereador e presidente
da Câmara Paulo Correa (PL).
“Agradeço mais uma vez o
deputado Márcio Alvino pelo empenho nas reivindicações de nosso
município”, disse Paulo Correa.
A indicação do deputado
junto ao governo estadual foi
publicada no Diário Oficial,
Resolução SS 84, de 1º de julho do ano corrente.

TUCANO ELOGIA VICE-PREFEITO
O vice-prefeito Gustavo Sasdelli (PL) foi elogiado pelo vereador Rodrigo Malaman (PSDB) quando esteve respondendo interinamente pela Prefeitura da Estância Turística de Barretos.
TRÊS AUSÊNCIAS NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Três vereadores faltaram na última sessão extraordinária da Câmara Municipal: Ricardo Bodinho (PP), Ângelo Tegami (PV) e Vagner
Chiapetti (REP). Os outros quatorze edis compareceram na reunião.
JUNINHO PEDE PERDÃO PELO ATRASO
Vereador Juninho Bandeira (PL) pediu perdão por chegar atrasado na sessão extraordinária de segunda-feira (25). Justificou que
estava numa reunião no gabinete do deputado federal Luiz Carlos
Motta (PL), em São José do Rio Preto.
UM NOME PARA A PRAÇA
O vereador Paulo Correa (PL) protocolou projeto de lei sugerindo o
nome de Aristides Rocha para praça no Jardim Nova Barretos II. O legislativo barretense deve analisar a sugestão na sessão de segunda-feira (1º).
REVOGAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA
Na opinião do pré-candidato a deputado federal, Cláudio Machado (PSOL), a reforma trabalhista não gerou empregos, retirou direitos da classe trabalhadora e tornou ainda mais precária a relação de
trabalho no Brasil. Ele elogiou a postura do Sindicato dos Bancários
de Barretos e Região que pede a revogação da reforma trabalhista.
PLENÁRIA PAULISTA DO GRITO
O ativista cultural José Geraldo Resende participou em São
Paulo da plenária do Grito dos Excluídos em preparação para a
Conferência Nacional de Saúde.

ziara, presidente do Patriota em
Barretos, destacou que o partido escolheu Odair Silva para ter
oportunidade real de um candidato que represente a cidade.

O comunicador realizou várias ações voluntárias na cidade,
criou a Associação Barretense
dos Comunicadores e ocupou
cargos voluntários na ACIB,

Santa Casa e Unifeb. Idealizou,
também, o programa “Rádio na
Rua”, onde defendeu o cancelamento de novos pedágios nas
rodovias da região.

VOTO NA URNA É DIFERENTE
“Voto na urna é diferente de comentários e oba-oba”, disse
o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB). Ele entende que infelizmente Barretos perdeu a característica de lutar por seus interesses. E
mantém a sua previsão de que nenhum candidato do município se
elegerá nas próximas eleições.
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Festa do Peão de Barretos movimenta economia e turismo da região
Após dois anos sem ter
uma edição presencial por
conta da pandemia, a Festa do
Peão de Barretos se aproxima
já trazendo uma tradicional
e aguardada movimentação
econômica para a região. O
evento acontece de 18 a 28
de agosto no Parque do Peão,
complexo com mais de 2 milhões de metros quadrados.
De acordo com os organizadores, cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos devem
ser gerados entre os 30 dias que
antecedem até o final do evento. Além disso, a movimentação
em busca de reservas nos hotéis
e pousadas da cidade e da região
vem em uma crescente.
Segundo Adriano Santos,
gerente do Barretos Park Hotel, todos os quartos disponíveis
para hospedagem já estão reservados há mais de dois meses.
“Para esse ano estamos
com 251 apartamentos destinados ao público da festa e
devemos receber aproximadamente 500 pessoas durante os
11 dias de evento. É um período de muita movimentação,
geração de empregos e retorno
econômico para o município.
Estamos inclusive com vagas
disponíveis para nosso quadro
de funcionários fixos e também temporários para os 30
dias de agosto. Serão de trinta

a cinquenta contratações para
diversos setores no hotel”.
O Barretos Country Hotel
também já registra 100% de
ocupação nos dois finais de semana da festa. A gerente comercial, Grace Vilela, confirma ainda que o empreendimento terá
contratações de intermitentes e
terceirizados para o período.
Essa movimentação aumenta a expectativa em superar os
números da última festa presencial, em 2019, quando pesquisa realizada pela Secretaria
de Turismo do Estado de São
Paulo apontou uma movimentação econômica no turismo de
R$ 900 milhões na região.
O estudo mostrou ainda
que entre as cidades que mais
hospedam turistas durante o
evento estão Olímpia, Ribeirão Preto, Bebedouro, Franca,
Guaíra, entre outras.
Em Olímpia, distante 40
quilômetros de Barretos, o
Wyndham Olímpia Royal Hotels também já viu a procura
crescer para o período e a expectativa é de que haja 100%
de ocupação durante o evento.
“Estamos muito otimistas
com as perspectivas que se
apresentam nesta data para o
período da Festa do Peão de
Barretos. Nosso hotel está
pronto para receber os hóspedes, que tendem a lotar as

acomodações durante os dias
de festa’’, comenta Mário Pio,
gerente geral do hotel.
Outra forma muito tradicional dos turistas aproveitarem o evento é através de
excursões “bate-volta”. Ainda
de acordo com a pesquisa da
Secretaria de Turismo, 46,6%
dos visitantes consultados
estavam na última edição da
festa neste esquema.
Marcelo Costa, de Ribeirão
Preto, é organizador de excursão para Barretos há oito anos.
E para esta edição já está com
350 pessoas confirmadas. “A
expectativa é muito maior levando em consideração que a
maioria deixa para confirmar
na última hora. Geralmente
saímos da cidade com dois ou
três ônibus por dia, uma média
de 150 pessoas. Mas alguns
dias chegamos a lotar até cinco
ônibus”, explica.
Para receber o público
que visita o evento através de
excursões, o Parque do Peão
conta com uma mini rodoviária própria, além do receptivo para os turistas, que conta
com 250 vagas para ônibus e
250 vans por dia.
O comércio e a prestação
de serviços em geral são outros setores diretamente beneficiados com a realização
da festa. O empresário Danilo

Estação Cultura funciona como posto de
vacinação contra Covid-19 e gripe, em
horário estendido, até nesta sexta-feira
A Estação Cultura está de
portas abertas para receber a
população para se vacinar contra a Covid-19 e contra a gripe
nesta semana. A ação especial,
realizada pela Secretaria Municipal de Saúde da de Barretos, ocorre até nesta sexta-feira, das 14 às 20 horas.
Desde segunda-feira, 25, a
quarta dose da vacina contra
Covid-19 está disponível para
as pessoas com 18 anos ou
mais que já tenham completado
quatro meses da terceira dose.
Também são aplicadas primeira, segunda e terceira doses da
vacina contra a Covid-19.
No município, até o momento, a primeira dose está
disponível para a população a
partir dos 5 anos de idade. A
segunda dose é fundamental
para que o esquema vacinal
fique completo e deve ser tomada por quem recebeu a primeira dose da Coronavac (Butantan) há pelo menos 28 dias.
Nos casos em que a vacina-

ção foi iniciada com a Pfizer,
crianças e adolescentes devem
tomar a segunda dose 56 dias
após a primeira e os adultos,
a partir de 21 dias após a primeira dose. A população de 12
anos que recebeu a segunda
dose há pelo menos quatro meses pode tomar a terceira dose.
Aproximadamente
500
doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas nos
dois primeiros dias de vacinação na Estação Cultura.
O posto de vacinação especial na Estação Cultura funciona até esta sexta-feira e a
população também pode se vacinar contra a gripe no local. A
vacina contra a gripe está disponível para toda a população
a partir dos seis meses de idade.
A Estação Cultura fica na avenida 3 (antiga Estação Fepasa).
VACINAÇÃO CONTINUA NAS UBSS E USFS
A vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe continua sendo realizada normal-

mente em todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) e
Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, os
‘postinhos’, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.
O QUE LEVAR PARA
SE VACINAR?
Para se vacinar, é preciso levar documento pessoal com foto,
CPF e carteira de vacinação.
JULHO AMARELO
A Secretaria Municipal de
Saúde da Estância Turística de
Barretos também segue realizando a campanha de combate às hepatites virais. Os testes
são realizados às quintas-feiras,
até 11 de agosto, das 17 às 20
horas, no Ambulatório de Especialidades ARE I, o Postão. São
realizadas testagens para Hepatite B, Hepatite C, Sífilis e HIV.
Para fazer os testes, é necessário levar documento pessoal
com foto (RG, CNH) ou Cartão
SUS. O Postão fica na Praça 9
de julho, junto ao Terminal de
ônibus Urbano, no centro.

Barretos recebe 16º Antigomobilismo
no Recinto Paulo de Lima Correa
Evento será realizado de sexta-feira a domingo, 29 a 31 de julho
O berço da Festa do Peão
da Estância Turística de Barretos vai reunir os apaixonados
por carros antigos nos dias 29,
30 e 31 de julho. De sexta-feira a domingo, será realizado o
16º Antigomobilismo no Recinto Paulo de Lima Correa. A
atração é realizada pelo Clube
Chão Preto de Antigomobilismo em parceria com a prefeitura. A entrada é gratuita.
A décima sexta edição do
evento também tem programação musical, feira gastronômica e feira de produtos
diversos – “mercado de pulgas”. Serão premiados os destaques: antigo mais antigo,

antigo mais bonito e o antigo
mais distante. As inscrições
para concorrer à premiação
serão feitas durante a chegada
dos veículos. A estimativa é
de 150 carros antigos, vindos
de diversos estados do país.
Para o secretário municipal
de Cultura, Rogério Teodósio,
é um momento para reunir os
amigos e para fazer novos. “Antigomobilismo é uma oportunidade não só de promover a cultura, mas também de incentivar
a amizade e a fraternidade”, diz.
A expectativa do presidente do Clube Chão Preto, Clóvis
Roberto Teixeira, para o evento
é muito boa. “Temos antigomo-

bilistas até de Brasília com confirmação de presença e muitos
interessados em participarem do
mercado de pulgas. Queremos
contribuir para deixar a nossa
Estância Turística ainda melhor”,
afirma. “Antigomobilista é assim:
adora rever os amigos”, conclui.

Borges, proprietário de um
buffet na cidade, confirmou
que deve contratar até 300
pessoas para atuar no período.
“Depois de dois anos numa
situação muito difícil, a volta
do evento é um respiro importante para o setor e para milhares de famílias que dependem
da renda gerada”, disse.
Para o taxista André Gomes a festa é muito aguardada
por conta da alta demanda de
trabalho. Ele explica que o aumento do fluxo de passageiros
começa antes mesmo do primeiro dia do evento.
“Antes da festa já aumenta o
trabalho e os ganhos. Todos os
taxistas da cidade esperam muito
pelo evento por conta do aumento de renda que gera pra gente. É
a possibilidade de colocar as contas em dia”, relata Gomes.
INVESTIMENTOS
E EXPECTATIVA
A Associação Os Independentes, promotora do evento desde sua primeira edição, está investindo cerca de R$ 10 milhões
em obras e melhorias no Parque
do Peão para receber cerca de
900 mil visitas esperadas.
Segundo o presidente da
Festa, Jerônimo Luiz Muzetti, as reformas e construções
visam aprimorar a experiência
dos visitantes. A construção de
mais uma estrutura de camarotes, novos banheiros, reformas no Estádio, nova Praça de
Alimentação e melhorias na
área de camping estão entre
os investimentos deste ano, de
acordo com Muzetti.

Estão abertas as inscrições
para Concurso Rainha e
Mister Peãozinho 2022

Uma das novidades da
65ª Festa do Peão de Barretos é o retorno do concurso que elegerá a Rainha
e o Mister Peãozinho. Com
objetivo educacional, neste
ano, a seleção, que está com
inscrições abertas, acontecerá no dia 22 de agosto,
às 15 horas, dentro da programação do Rancho do
Peãozinho, durante a festa.
Na ocasião, também serão
escolhidos a Princesa e o 2º
Mister Peãozinho.
Podem se inscrever meninas e meninos de 8 a 12 anos
que estejam regularmente
matriculados e frequentes
em escolas municipais, estaduais ou particulares do município de Barretos.
Os candidatos devem necessariamente
representar

alguma unidade de ensino.
Sendo assim, será aceita a inscrição de apenas 01 menina e
01 menino por escola. Além
disso, os inscritos devem necessariamente residir em Barretos há pelo menos um ano.
Os candidatos desfilarão
em coreografia de abertura e
posteriormente em desfiles individuais. As fichas de inscrições devem ser enviadas para
o e-mail peaozinho@independentes.com.br até o dia 5 de
agosto. Mais informações e
ficha de inscrição constam no
regulamento do concurso.
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Empresários do Distrito Industrial II
comemoram início de recapeamento
As melhorias na malha viária do Distrito Industrial II já
são realidade em Barretos. Na
última terça-feira (26), a prefeita
Paula Lemos, acompanhada dos
secretários municipais de Obras
e Serviços Urbanos, Raul Paganelli, e Planejamento e Desenvolvimento, Carlos Henrique
Lúcio, e um grupo de empresários acompanharam os trabalhos
de pavimentação do local.
“Nós decidimos que faríamos todo o recape do
Distrito Industrial por que a
nossa meta é valorizar esses
empresários que estão aqui,
acreditam na nossa cidade,
geram emprego e trazer também novas empresas para cá.
Com um distrito recapeado,
fazendo a pavimentação do
linhão e a Avenida Alberto
Calil, tenho certeza que Barretos vai ser vista pelos empresários com outros olhos”,
afirmou a prefeita.
PRIMEIRO RECAPE
EM MAIS DE 20 ANOS
O empresário João Carlos
Thomazatti, proprietário da
fábrica de facas e canivetes
Zebu, instalada no Distrito Industrial II há mais de 20 anos,
afirmou que o local nunca havia sido recapeado. “São 25
anos e nunca houve recape,
simplesmente o primeiro asfalto e muito buraco”, disse.
Ele agradeceu a realização
dos serviços e disse se sentir

mais animado para crescer. “A
gente está muito agradecido à
prefeitura, à Paula, por esse recape que nunca foi feito. A gente estava aqui totalmente nos
buracos e essa melhoria no distrito significa bastante”, contou.
Leonardo Leite, da empresa Flora Néctar, agradeceu o
esforço da prefeita Paula Lemos para melhorias do local,
que também é uma das entradas de Barretos.
“A gente já recebe pessoas
do exterior e aqui ficava uma
situação feia, parecia um total descaso, e agora com esse
recape a gente está vendo um
novo distrito”, afirmou.
O empresário Sérgio Tobace, da L&S Caçambas, explicou que o bairro sempre foi
esquecido pelo poder público,
destacando, além da má conservação das vias, a falta de
iluminação que acarretava
insegurança, principalmente
para os funcionários.
“A Paula conseguiu nos
atender com isso em um curto
espaço de tempo. Tanto com a
iluminação, quanto com o recapeamento, e agora a abertura da avenida, um grande passo para o Distrito Industrial.
Isso vai trazer novos olhares
de empresários de fora”, afirmou. “A Paula, graças a Deus,
está conseguindo nos atender
muito bem, está de parabéns.
Que ela continue olhando

Preços dos alimentos e bebidas aumentaram
quatro vezes mais em julho, diz IBGE
Prévia da inflação no mês cai para famílias com renda de 1 a
40 salários mínimos, mas alimentos e bebidas sobem 1,16%,
mais do que quatro vezes do registrado em junho de 0,25%

para gente assim”, completou.
Proprietário da Multishine, o químico Ronaldo Soares Júnior, recebeu com muita
alegria a notícia dos investimentos no distrito. “O poder
público esquece muito das indústrias, isso em âmbito geral,
nacional. Um país desindustrializado é um país que não
vai pra frente e nós precisamos
mudar essa situação. Vendo
uma cidade fazer um recapeamento, deixando as vias
abertas para que a gente possa
transitar com nossos veículos,
para chegada e escoamento de
matérias primas e das pessoas
que trabalham aqui é algo maravilhoso”, afirmou.
Ele também reforçou que
essas melhorias fazem com
que empresas de fora olhem
para Barretos com outros

olhos, possibilitando a vinda
de novos investidores.
LINHÃO E RECAPE
SOMAM MAIS DE R$ 15
MILHÕES
A área conhecida como
“linhão da CPFL”, também
no Distrito Industrial II, é
outro espaço que começou a
ser preparado para receber o
asfalto e a drenagem nas vias.
De acordo com a secretaria de Obras, a Avenida Padre
César Luzio será pavimentada
da Avenida Celso Daniel Galvani até a Avenida Marginal. A
marginal, que é continuação da
Avenida Alberto Calil, também
receberá drenagem e asfalto.
A nova fase das obras de infraestrutura fortalece as iniciativas do PROBARRETOS, programa que tem como objetivo o
aumento de postos de trabalho e
a vinda de novas empresas para
o município, e prevê recape em
vias dos bairros: América, Centro, Christiano Carvalho, Dom
Bosco, Fortaleza, Hussein Genha, Pimenta, São José e Zequinha Amêndola.
Os dois pacotes de obras
que compõem esta nova
fase de serviços somam R$
15.326.749,48 em investimentos, provenientes de convênios com o Estado e contrapartida municipal.

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA15) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que mede a prévia da
inflação para famílias com renda
de um (R$ 1.212) a 40 salários
mínimos (R$ 48.480), caiu para
0,13% em julho, mas os produtos
de alimentos e bebidas continuam
em alta e cada vez mais caros.
Esses produtos subiram
1,16% em julho, quatro vezes
mais do que no mês anterior quando o índice ficou em 0,25%. De
acordo com a pesquisa, divulgada
nesta terça-feira (26), pelo IBGE,
o que mais pesou foi o aumento
nos preços do leite longa vida
(22,27%), maior impacto individual no índice do mês, com 0,18
%. No ano, a variação acumulada
do produto chega a 57,42%.
Além disso, alguns derivados
do leite também registraram alta
no IPCA-15 de julho, a exemplo
do requeijão (4,74%), da manteiga (4,25%) e do queijo (3,22%).
Outros destaques no grupo foram as frutas (4,03%),
que haviam tido queda em junho (-2,61%), o feijão-carioca
(4,25%) e o pão francês (1,47%).
Com isso, a alimentação no domicílio variou 1,12% em julho.
A alimentação fora do domicílio teve alta de 1,27% em
julho, acelerando em relação
a junho (0,74%). Tanto o lanche (2,18%) quanto a refeição
(0,92%) tiveram variações superiores às do mês anterior (1,10%
e 0,70%, respectivamente).
No geral, o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo
15 (IPCA-15) foi 0,56 % abaixo da taxa registrada em junho
(0,69%). Essa é a menor variação
mensal do IPCA desde junho de
2020 (0,02%). No ano, o IPCA15 acumula alta de 5,79% e, em
12 meses, de 11,39%, abaixo dos
12,04% registrados nos 12 meses

imediatamente anteriores.
Favoreceram essa queda,
principalmente, os itens relacionados a transporte e habitação.
Este último item caiu -0,78%,
graças à redução de 4,61% na
energia elétrica residencial. Em
julho, segue em vigor a bandeira
verde, em que não há cobrança
adicional na conta de luz.
No grupo dos Transportes
a queda registrada é de -1,08%
e foi influenciada pelo recuo
nos preços dos combustíveis
(-4,88%), em particular da gasolina (-5,01%) e do etanol
(-8,16%). O óleo diesel seguiu na
contramão dos demais combustíveis, com alta de 7,32%. No lado
das altas, as passagens aéreas subiram 8,13%, contribuindo com
0,05 % no IPCA-15 de julho.
Cabe mencionar também a variação positiva do ônibus urbano
(0,67%), consequência do reajuste de 11,36% nas passagens em
Salvador (7,46%) aplicado efetivamente a partir de 4 de junho.

VARIAÇÃO NAS REGIÕES
METROPOLITANAS
A região metropolitana em
que a alta foi maior, foi a do Recife (Pernambuco) com variação
mensal de 0,87%. A mais baixa
foi em Goiânia (Goiás), com
queda de 0,98%.
METODOLOGIA
Para o cálculo do IPCA-15, os
preços foram coletados no período de 14 de junho a 13 de julho
de 2022 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 14
de maio a 13 de junho de 2022
(base) e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Belo Horizonte, Recife,
São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília
e do município de Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do
IPCA, a diferença está no período
de coleta dos preços e na abrangência geográfica. (Fonte: CUT)

Fundo Social de Solidariedade lança
campanha “Solidariedade que Alimenta”
Entidade sobrevive apenas de doações e já atendeu mais de 15 mil pessoas desde o início da gestão
ACOLHIMENTO
do Social na busca de parceiO Fundo Social de SolidaFAMILIAR
ros para podermos acolher as
riedade de Barretos acaba de
Em Barretos, o FSS está famílias”, explicou Letícia.
lançar a campanha “SolidaDentre as atribuições do
riedade que Alimenta”, para sob os cuidados da irmã da
arrecadação de alimentos em prefeita, Letícia Lemos, que Fundo Social estão o planejageral. Mantida apenas com realiza um trabalho totalmen- mento, organização e promoção de ações de assistência e
doações, a entidade já aten- te voluntário.
“Como irmã da Paula, te- promoção social no municídeu 15.479 pessoas com alimentos, cobertores, roupas e nho buscado o melhor para as pio, bem como a organização
agasalhos, alcançadas direta famílias carentes de Barretos, de campanhas de arrecadação
e indiretamente, desde o iní- com muito compromisso e de donativos visando a apoio
amor. Contamos com o total às famílias e pessoas em sicio da gestão.
“O Fundo Social realiza apoio da prefeita aqui no Fun- tuação de vulnerabilidade.
um trabalho de excelência,
acolhendo diretamente as
pessoas que mais precisam,
e para que esse trabalho possa ser estendido contamos
com a colaboração e generosidade do nosso povo barretense”, afirmou a prefeita
Paula Lemos.
A campanha visa a arrecadação de itens da cesta básica,
além de frutas, legumes, leite
e carnes, e também brinquedos, roupas, agasalhos e cobertores em bom estado. As
doações podem ser entregues
na sede do FSS, na rua 16,
n°52, entre as avenidas 29 e
31, das 8 às 17 horas. O munícipe também pode entrar em
contato pelo 3612-2860, solicitando que uma equipe recolha os donativos.
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Mais de 300 alunos da EM “Prof.ª Maria Alves Barcellos de
Oliveira” participam de Projeto de Educação de Trânsito
Palestras exploraram conceitos básicos de segurança e prevenção no trânsito, para pedestres, ciclistas e condutores
A Escola Municipal “Professora Maria Alves Barcellos
de Oliveira”, no bairro São
Francisco, recebeu entre os
meses de junho e julho, palestras e atividades do Projeto de
Educação de Trânsito, do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Ordem
Pública, da Estância Turística
de Barretos.
“As palestras têm o intuito
de incentivar a boa utilização do
trânsito e o respeito às leis para
que a circulação de pessoas, veículos e animais na cidade ocorra de forma segura”, afirmou o
secretário municipal de Ordem

Pública, Jorge Coutinho.
De acordo com Vinissios
Vettorazzo Balbino, coordenador do projeto, as ações envolveram 17 salas de aula do
1° ao 5° ano do Ensino Fundamental I, com a participação de mais de 300 alunos.
“O trabalho foi desenvolvido em cada sala de aula,
individualmente, para melhor
aprendizado. Foram explorados conceitos básicos de segurança e prevenção no trânsito
para pedestres, ciclistas e condutores, assim como a importância da conscientização de
amigos e familiares para tornar

Barretos uma cidade melhor e
mais segura”, afirmou.
Vinissios Vettorazzo destacou ainda que para melhor
aproveitamento das atividades do projeto, os trabalhos

são realizados conforme a
faixa etária e série dos alunos.
Também foram promovidas
dinâmicas sobre a utilização
da faixa de pedestres e os sinais de trânsito.

Tereos é destaque no Prêmio Visão Agro 2022
Empresa foi premiada nas categorias “Melhores usinas” e “Fabricação
de Açúcar”, além de reconhecimento entre “Melhores Gestores”

Na última terça-feira (26), a
Tereos Açúcar & Energia Brasil foi premiada como uma das
melhores empresas do setor
sucroenergético da região Centro-Sul do Brasil durante o 11º
Prêmio Visão Agro Centro Sul.

A empresa foi destaque nas
categorias “Melhores usinas
- Região Centro Sul”, pelo desempenho da unidade Andrade,
em Pitangueiras (SP), e “Fabricação de açúcar”, contemplando
o grupo como um todo. Além

disso, Jader Zuquette, gerente de
Operações Agrícolas da companhia, recebeu uma homenagem
especial como Melhor Gestor.
O Prêmio Visão Agro, realizado pela AR Empreendimentos, é concedido às empresas
que se destacaram em áreas de
transformação e produção no
setor sucroenergético da região
Centro-Sul do país durante o
ano safra. Os homenageados
são escolhidos por meio de
uma pesquisa feita pela Revista Visão Agro com as unidades
produtoras de açúcar e etanol.
Durante a cerimônia, realizada em Piracicaba (SP), a
Tereos foi representada por
Lindomar Binato de Oliveira,
gerente executivo da unidade
Andrade. Jader Zuquette, ge-

Hospital de Amor apresenta resultados da destinação de
quase R$ 70 milhões do Ministério Público do Trabalho
Nesta sexta-feira, 29 de
julho, a equipe do Hospital
de Amor receberá o ex-procurador do Ministério Público do Trabalho da 15ª região
de Campinas, Dr. Ronaldo de
Lira, para apresentar os principais resultados dos cinco anos
de desenvolvimento do projeto
“Pesquisa, Prevenção e Educação em Câncer relacionado ao
Trabalho nas Regiões de Campinas e Interior do Estado de
São Paulo”, que foi possibilitado pela destinação da verba de
aproximadamente 70 milhões

feita pelo MPT.
O dinheiro é oriundo do
dano moral coletivo advindo
do acordo judicial firmado
entre o órgão e as empresas
Raízen S.A (antiga Shell Química) e Basf S.A.
A doação possibilitou ao
HA a construção e estruturação do Centro de Pesquisa em
Oncologia Molecular, localizado em Barretos, ampliando
as atividades de pesquisa e
diagnóstico; a construção do
Instituto de Prevenção do HA
em Campinas; a ampliação do

programa de prevenção em
câncer por meio das unidades
móveis e o fortalecimento do
trabalho de educação realizado pela instituição.
Estarão presentes também
na cerimônia de prestação de
contas, o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata; o
diretor científico do Instituto de
Ensino e Pesquisa do HA, Dr.
Rui Reis; profissionais e pesquisadores envolvidos com o
projeto, além de representantes
de outras entidades que também
foram beneficiadas pelo MPT.

“Cultura de Paz” foi tema de treinamento para
equipes da Secretaria Municipal de Assistência
Social da Estância Turística de Barretos
“Não seria uma honra para você estar em
um lugar, estar com sua família ou no seu trabalho, e se sentir 100% confortável ali? Ter
uma convivência saudável com a sua família,
no seu trabalho, nas suas relações sociais?”.
É a partir dessa reflexão que o docente Joelso
Tavares explica: “O nosso objetivo é a melhora da convivência em sociedade”. São reflexões nesse sentido e esse intuito que estão
no curso sobre ‘Cultura de Paz’, do qual 20
profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano da
Prefeitura da Estância Turística de Barretos
estão participando. São funcionárias e funcionários de unidades do Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro
Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Centro de Convivência do Idoso (CCI) e Programa Criança
Feliz. O Senac customizou o curso para essa equipe da prefeitura: ao longo de quatro encontros, mediados
por três docentes da instituição, os participantes totalizarão 33 horas de imersão nesse ambiente. Já foram
três encontros e o próximo será em 3 de agosto. “A cultura de paz internaliza. Ela está relacionada a entendimento de alguns valores e mudança de valores: então, em uma situação em que eu possa vir a ser violento
ou pacífico, escolho ser pacífico. Para a gente conseguir conviver de forma harmônica”, explicou Joelso. Ele
observa que o modo pacífico proposto pela cultura de paz é diferente da submissão. “Não é que um fala e
o outro fica quieto: isso não é paz, isso é medo. Sou pacífico, mas não tolero o desrespeito, a discriminação
e falo para o outro: ‘isso que você disse: eu não gosto, porém eu te amo, tenho afeto por você. Não é a
minha pessoa com a sua. O que você faz, eu gostaria que você não fizesse’”, demonstrou. Ele lembra que
se trata de um movimento que vai além do Senac, mas que foi incorporado dentro da instituição. O docente
comentou sobre o impacto que se espera que o treinamento gere nos participantes. “Como o Senac é um
lugar de curso de formação, estamos envolvidos com pessoas. E as pessoas vão sair daqui para trabalhar.
Elas precisam dessa ferramenta para conviver no seu trabalho, em casa”, disse.

rente de Operações Agrícolas,
também compareceu ao evento para receber a premiação.
Para Everton Carpanezi,
superintendente de Operações
Agroindustriais da Tereos, a
conquista reforça a seriedade,
eficiência e produtividade da Tereos. “É também um reconhecimento do comprometimento de
toda a nossa equipe para atingirmos os melhores resultados. Estamos muito lisonjeados por termos sido novamente lembrados
e seguiremos focados em trilhar
uma jornada de sucesso ao lado
de nossos colaboradores”, comentou Carpanezi.
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