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HUMOR INCLUSIVO - “André Naves, Defensor Público Federal, especialista em Direitos Humanos e Sociais, escritor, professor e
palestrante, comenta neste artigo a importância da educação inclusiva para motivar pessoas com deficiência ou não a observar e
entender essa importância como um complemento para o bem viver e conviver em nossa sociedade. ” OPINIÃO - Leia na página 2
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Política, opinião e muita informação
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Associação “Os Independentes” comemora
67 anos de fundação nesta sexta-feira
A Associação Os Independentes, criadora e promotora
da Festa do Peão de Barretos,
comemora nesta sexta-feira (15 de julho), 67 anos de
fundação. As comemorações
começaram no último sábado
(8), na Pousada no Parque do
Peão, com uma Assembleia
Festiva, que contou com a

presença dos fundadores Paulo Pereira e José Brandão Tupynambá, além de membros
da diretoria e convidados.
“Fiquei muito feliz com a
homenagem e achei a fivela
maravilhosa e de muito bom
gosto. Quando tudo começou,
nunca imaginei que a Festa do
Peão chegaria aonde chegou.

Fico muito satisfeito e tenho
orgulho. Espero que a tradição
e a cultura sejam sempre mantidas nos próximos eventos”,
ressaltou o sócio-fundador,
José Brandão Tupynamba,
que também foi presidente da
Associação Os Independentes
em 1963 e 1964.
Página 5

Prefeito em exercício, Gustavo
Sasdelli visita Carreta do Via Rápida

O prefeito em exercício de
Barretos, Dr. Gustavo Sasdelli, acompanhou na última terça-feira (12), o início das aulas
do curso de corte e costura, na
Carreta do Via Rápida, estacionada em frente ao Recinto

Paulo de Lima Correa.
“É muito importante essa
parceria entre prefeitura, por
meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico municipal, o Estado de São Paulo e
a iniciativa privada. Recebe-

mos a demanda nesta área e
temos a felicidade de oferecer
a vocês esse aperfeiçoamento.
A gente quer ver o crescimento
de todos vocês, para cada vez
mais melhorar a nossa cidade”, disse Sasdelli. Página 7

Polícia Militar apresenta instruções
de segurança a vigilantes de Barretos

Na última terça-feira, dia
12, a Polícia Militar promoveu um encontro com os vigilantes que trabalham nos bairros da cidade a fim de fazer
uma “instrução” rápida sobre
segurança pública.
O foco principal foi fazer
com que esses profissionais,
mesmo sendo trabalhadores informais, saibam qual a responsabilidade da Polícia Militar
perante a sociedade, bem como
saibam quais são as posturas
esperadas para que de fato possam contribuir para uma maior
eficácia e eficiência, de modo
que haja um ganho da sociedade em termos de segurança.
Foram apresentadas instruções sobre a segurança primária (quando vários fatores como
iluminação podem prejudicar a
tranquilidade e promover uma

facilitação de ações criminosas). Os vigilantes também
foram orientados quanto às atitudes suspeitas de pessoas (estarem atentos e “enxergar” os
fatos e não somente “olhar”),
bem como quando se deve
acionar o 190 (em emergências) ou 181 (disque denúncia).
Os participantes fizeram
questão de apresentar situações
práticas e terminaram o encontro solicitando a próxima data
para uma nova oportunidade.

De acordo com a comandante da 1ª Cia da PM de Barretos,
Capitã Esther, a iniciativa faz
parte de mais uma ação de médio
prazo, onde toda a sociedade entenderá o preceito constitucional
do artigo 144, que diz que a segurança pública é dever do Estado,
porém, responsabilidade de todos
e assim, “em união de forças, será
possível um combate mais assertivo aos criminosos garantindo a
ordem pública e a incolumidade
das pessoas e do patrimônio”.

SAAE emite nota
com esclarecimentos
sobre a taxa do lixo
“O Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Barretos
vem a público esclarecer, após
inúmeras fakes news serem divulgadas na quarta-feira (13),
que existe sim uma ação judicial questionando a constitucionalidade da Lei Municipal
6.086/2021, que instituiu a Tarifa do Lixo, porém, enquanto não
houver decisão judicial, favorável ou não, a cobrança é válida e
vigente, portanto, deve ser paga,
sob pena de execução fiscal.
É importante salientar que
a instituição da cobrança pelo
serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos decorre
de imposição da Lei Federal
14.026/2020.

A autarquia esclarece ainda que não são feitos cortes
no abastecimento de água em
razão da falta de pagamento
da Tarifa de Lixo, uma vez
que são duas faturas emitidas
separadamente, bem como os
serviços são distintos.
Referente às faturas que os
clientes estão recebendo em um
dia com vencimento já no próximo, o SAAEB orienta para
que procurem o Poupatempo a
fim de que seja retificada a data
de vencimento das mesmas.
Os que desejarem podem
solicitar orientação na Ouvidoria do SAAE pelo WhatsApp:
3321-5300, apenas por mensagem de texto, das 8 às 17 horas”.

Jantar Empresário e Empresária
2021 homenageia Edson Takashi
Abe e Paula Cruvinel Seconeli

A ACIB (Associação Comercial e Industrial de Barretos) e o
Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista) realizam neste
sábado (16), o jantar e cerimônia solene de entrega dos troféus
Empresário e Empresária do Ano e Destaques do Comércio 2021,
marcado para 19 horas, no Espaço Berrantão, com buffet de Danilo Borges, Banda R3 e cerimonial Nenéia Baptista. A noite deste
ano também terá cobertura ao vivo pela Vale TV. A noite deste ano
vai homenagear os empresários Edson Takashi Abe, do Foto King,
e Paula Cruvinel Seconeli, do Salão da Luiza. Entre os destaques
do comércio foram anunciados representantes de 200 segmentos.

Estação
Cultura recebe
Encontro Geek

Acontece neste sábado (16),
na Estação Cultura, o Goblin
Fest, evento geek com entrada gratuita e diversas atrações.
A programação começa às 10
horas com campeonato de card
games e segue até a meia-noite
com apresentações das bandas
de Rock Cinnamon e Fino Trapo,
além de campeonatos de jogos
como Valorant, FIFA, The King
of Fighters e cardgames como
Yu-gi-oh, Magic e Pokémon,
workshops gratuitos de desenho
e escultura, campeonato de Cosplay, e participação de músicos
da Orquestra Sinfônica de Barretos. O encontro também contará com espaço de Food Trucks,
feiras de artistas independentes,
lojas geek, lançamento do Livro
Sangue e Trovão e venda dos
cursos da Goblin Academy. O
evento é realizado pela Goblin
Academy, com o apoio da prefeitura de Barretos, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura.
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Humor Inclusivo

André Naves, Defensor Público Federal, especialista em Direitos Humanos e Sociais, escritor, professor e palestrante,
comenta neste artigo a importância da educação inclusiva para motivar pessoas com deficiência ou não a observar e
entender essa importância como um complemento para o bem viver e conviver em nossa sociedade. Segue.

Existem pessoas sem talento que movidas pela ignorância, arrogância e ambição,
tentam chamar atenção fazendo piadas e comentários estranhos que somente reforçam
os preconceitos presentes em
nossa sociedade.
Ao invés de buscar desenvolver sua veia artística,
esse tipo de gente medíocre
reforça barreiras limitantes
existentes entre nós ao tentar
ganhar audiência e dinheiro
com comentários detestáveis.
Não quero citar o nome do
patético “humorista” demitido

de uma emissora de TV, até
mesmo para não dar palco para
pessoa tão asquerosa, mas vou
falar um pouco da hidrocefalia,
que é uma doença não contagiosa, tratável e que, com os
devidos cuidados e adaptações,
permite uma vida normal.
Aliás, e isso é importante,
a diversidade e a pluralidade
na vida social e econômica, na
medida em que tornam mais
frequentes contatos entre pessoas diferentes, impulsionam a
inovação e o progresso social.
Humor não é fazer graça
com as deficiências! Pelo con-

trário. Quem faz piada com a
condição dos outros, mostra
sua completa falta de capacidade e talento.
O humor tem uma função
social que é sua capacidade
de combater, de forma leve e
engraçada, todo tipo de barreiras, obstáculos e limites
impostos pelo preconceito.
Quando ele nos faz rir dos
preconceitos existentes, ele
atinge a ignorância e o desconhecimento e ajuda na evolução das pessoas, na medida
em que promove a inclusão.
Eu, por exemplo, sofri um
gravíssimo acidente de carro
há mais de vinte anos. Desde
então, como toda a população
brasileira menos favorecida,
enfrento os mais diferentes
obstáculos. Entretanto, atualmente todos nós, pessoas com
deficiência, ainda que enfrentemos diferentes barreiras, já
somos mais vistos em nossas
capacidades e potencialidades
do que em nossas dificuldades.
Essa evolução social, lenta
é verdade, é sensível, e retrocessos não serão admitidos!

Não são pessoas sem graça
que ganharão importância
ofendendo nossos Direitos!
Por isso que a Educação
Inclusiva é tão importante.
Ela possibilita que as pessoas
com deficiência desenvolvam
suas potencialidades, e que as
pessoas sem deficiência desenvolvam novas visões e atitudes
no sentido de eliminar preconceitos e aprender novas ideias.
O verdadeiro humor, aquele que cumpre sua função social e promove a inclusão e o
conhecimento ao ridicularizar atitudes preconceituosas,
deve estar associado à Educação para que o Brasil se desenvolva de maneira Sustentável, Inclusiva e Justa!

Você sabe qual a sua composição corporal?

A Bioimpedância pode
melhorar sua performance e
agregar qualidade de vida.
Saber a sua composição
corporal é fundamental para
alcançar resultados duradouros em relação à parte nutricional e à performance física,
além de acrescentar mais qualidade de vida.
A Bioimpedância é um
exame complementar utilizado durante a avaliação médica, que mostra a composição
corporal do paciente. Através
desse exame específico, é possível quantificar o teor de água
no corpo, a massa muscular, a
gordura corporal total, a avaliação de mineralização óssea,
a estimativa de metabolismo
basal e idade biológica.
Muitas pessoas estão há
anos tentando todos os tipos de
dietas, e pode ocorrer que aque-
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la alimentação não é a mais indicada para o organismo dela, o
que impede de alcançar resultados reais e duradouros.
Sem o conhecimento da
composição corporal do paciente, é muito difícil orientar
de forma adequada qual a melhor dieta, quais os exercícios
físicos indicados para o biotipo do paciente e qual a necessidade de suplementação para
aquele organismo.
Todos esses fatores oferecem a condição ideal para
definir qual a melhor conduta
para o paciente, com um parâmetro exato para estimular
resultados.
Uma avaliação com Bioimpedância é importante para
definir as fases do tratamento,
entre dieta, atividade física, suplementação, e o que será proposto para o paciente, alinhado
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às expectativas dos melhores
resultados, gradativamente.
E você? Já sabe qual a sua
composição corporal? Que tal
otimizar seu tratamento e alcançar resultados que lhe trarão mais qualidade de vida?

Dr. Jorge Rezeck
Médico no Hospital São Jorge
e Clínica Unique.
Membro titular da Sociedade
Brasileira de Clínica Médica

DESAFIA A FILOSOFIA
As “forças ocultas” da política terão que se civilizar.
Os governantes precisam
entender que é preciso governar com ameaças. Caso
contrário, daqui a pouco renunciará igual a Jânio Quadros por conta das “forças
terríveis”.
PROL DO FUTEBOL
A Prefeitura de Barretos
renovou contrato com a AMBEC (Associação de Amigos
do Barretos Esporte Clube)
e liberou R$ 216.960,00 para
o projeto de futebol de base
sub-15 e sub-17.

prefeito de Barretos tiveram
as contas da campanha de
2020 aprovadas. Alguns deles
tiveram aprovação com ressalvas, mas não compromete
o processo.
RASPOU O FUNDO
DO TACHO
Rodrigo Garcia (PSDB)
entregou até o dia 2 de julho
a quantia de R$ 3,5 bilhões
para as prefeituras de todo
o Estado. Com cofres cheios
em ano eleitoral, o governador gastou tudo o que pode
para tentar se reeleger.
PERGUNTA CHATINHA
Nesta eleição, quem votou para vereador que foi
eleito, vai votar em quem
agora virou candidato a deputado estadual ou federal?

IGUALDADE RACIAL
Francisco Salviano Miranda, o “Tico”, foi eleito por
unanimidade presidente do
COMIR (Conselho Municipal
de Igualdade Racial). Já Ana
Paula Ferreira foi eleita como
representante de instituições. Ambos também comporão o Fundo Municipal.

Opinião

Bioimpedância

FORÇAS OCULTAS?
“O Centro está sujo e nojento”, afirmou Roberto Arutim. Disse também que tem
muito camelô e indigente.
Para ele, que é secretário municipal de Indústria e Comércio, forças ocultas estão impedindo a reforma do calçadão.
Acredita que Paula Lemos
(União Brasil) vai tirar esse nó.

André Naves,
Defensor Público Federal

TRE LIBEROU
Todos os candidatos a

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Na hora da verdade ninguém engana a vida. É possível enganar o professor, os pais...mas enganar a vida é impossível.
Na hora da verdade a vida se encarrega de pôr todas as pessoas no seu devido lugar.” (Roberto Shinyashiki)

Ontem, quinta-feira (14), foi dia de muitos cumprimentos e
felicitações para Micheli Ramadan Camolesi, que celebrou mais
um ano de vida. A data foi comemorada com jantar, em um
restaurante japonês, acompanhada do amado Álvaro Zapella
Camolesi (foto), e a festança acontece amanhã, sábado (16), em
São José do Rio Preto, com seus irmãos e familiares. Parabéns!

A campina-verdense Regina Ferreira, que volta e meia
está em Barretos, passeando e visitando sua família,
esteve em festa, terça-feira (12), apagando mais uma
velinha, e celebrando a data especial, onde recebeu o
carinho do amado Virgilho (foto), dos filhos Yzak, Ygor, Neto
e da caçula Valentina, e do netinho Luiz. Felicidades!

A semana
começou
com festa
para Kelvin
Loureiro, que
comemorou
idade nova,
segunda-feira (11). Ele
passou a data
recebendo as
felicitações
dos familiares
e amigos, e o
carinho dos
filhos, Allana,
Bernardo
Levy, Laura
Helena e Rafael, e da esposa Thaylla
Borges (foto).
Parabéns!
E quem comemorou mais um aniversário nesta quarta-feira (13),
foi Sandra Balugani, onde ela passou a data recebendo o carinho
do marido Marcelo (foto), das filhas Marcella, Giovanna e Beattriz, e os cumprimentos de seus familiares e amigos. Felicidades!

Quarta-feira (13), foi dia de festa em torno de Caio Ferreira
Menezes. O jovem estudante completou seus 17 anos,
e recebeu todo o carinho dos pais Márcio e Marina Menezes,
dos familiares e amigos. Parabéns Caio!

Hoje, sexta-feira (15), é dia de dona Nilza Aparecida B Morconi celebrar seus 78 anos, muito
bem vividos, com muita saúde e disposição. Ela que adora estar junto com os filhos, na data especial, ela vai estar com os seus, José, Vera, André, Daniela e Rosana (foto), fazendo o que mais
gosta, tomando aquela cervejinha gelada e recebendo flores. Tudo de bom, dona Nilza!
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Programa Dignidade Íntima continua durante as férias de julho
O programa Dignidade Íntima permanece com a distribuição de absorventes para as
estudantes da rede estadual
durante o período das férias
escolares, 11 a 25 de julho.
Iniciativa pioneira da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo (Seduc-SP), que se
tornou lei em março de 2022,
o Dignidade Íntima atende cerca de 1,3 milhão de estudantes
em mais de 5 mil escolas com
investimento de R$ 65 milhões

(R$ 30 milhões em 2021 e R$
35 milhões em 2022).
“A educação é mais que o
ensinar e aprender, é também
garantir condições iguais para
que todos possam ter as mesmas oportunidades, e é nessa
premissa que o programa atua”,
avalia o Secretário Estadual da
Educação, Hubert Alquéres.
Desde a implementação do
programa em junho de 2021, é
garantido a todas as estudantes
o acesso ao item, independen-

Bancada da bala tenta
aprovar antes da eleição lei
contra saidinha de preso

A bancada da bala da Câmara dos Deputados trabalha
para aprovar antes das eleições um projeto de lei que
pretende acabar com a saída
temporária de presos, conhecida como saidinha.
O grupo, composto em sua
maioria por parlamentares ligados às forças de segurança, articula com o presidente
da Casa, Arthur Lira (PP-AL),
a votação da proposta para a
primeira semana de agosto, na
volta do recesso.
De autoria do deputado
Neucimar Fraga (PP-ES), o
projeto de lei 360/2021 exclui todas as possibilidades
de concessão de saída temporária de pessoas do sistema
prisional e revoga ao menos
nove dispositivos da Lei de
Execução Penal, todos referentes à regulamentação das
saidinhas. “Esse projeto visa
acabar com a sensação que
existe no Brasil de que as leis
são frouxas. É nosso papel
como parlamentar construir
ferramentas para reduzir essa

impunidade”, disse Fraga.
TEMA ANTIGO
As saidinhas são constantemente discutidas no Congresso Nacional, mas as propostas para proibi-las não
avançam. Se um texto sobre o
tema é aprovado na Câmara,
acaba engavetado no Senado,
e vice-versa.
Os detentos com direito
às saidinhas são aqueles com
bom comportamento e que tenham cumprido 1/6 da pena
no caso de réu primário e 1/4
no caso de reincidente. Não
tem direito à saída temporária
o preso que cumpre pena por
praticar crime hediondo com
resultado morte, como homicídio e latrocínio, que é o roubo
seguido de morte. Atualmente,
as saídas são autorizadas pela
Justiça para o preso estudar,
participar de alguma atividade para o retorno ao convívio
social ou visitar familiares.
Normalmente, o benefício é
concedido em datas comemorativas, como dia das mães, dia
dos pais, Natal e Réveillon.

Bolsa Trabalho abre inscrições
para mais 20 vagas em Barretos
A Estância Turística de
Barretos receberá mais 20
vagas para o Bolsa Trabalho,
programa que tem como objetivo oferecer ocupação, renda e qualificação profissional
à população em situação de
desemprego. Os interessados
podem se inscrever até o próximo dia 19, pelo site www.
bolsadopovo.sp.gov.br.
Os selecionados para o
programa recebem um benefício de R$ 540 mensais
por um período de cinco meses, sendo R$ 450 da Bolsa
Auxílio e R$ 90 referentes
à cesta básica. O participante trabalhará por quatro horas, durante cinco dias da semana, em órgãos públicos e
realizará um dos sete cursos
de qualificação profissional
ofertados pela Universidade Virtual do Estado de São
Paulo (Univesp).
Quem tiver dúvidas ou
precisar de auxílio para se
inscrever pode procurar a
unidade do CRAS (Centro
de Referência de Assistência
Social) mais próxima de sua
residência ou o Conecta Bar-

retos (na rua 30, 564 – prédio da antiga prefeitura).
CRITÉRIOS
Os critérios para realização da inscrição são: estar
em situação de desemprego,
desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego
ou qualquer outro programa
assistencial equivalente; ter
residência no estado de São
Paulo há pelo menos dois
anos; possuir renda per capita de até meio salário mínimo
e ser maior de 18 anos. A seleção é feita exclusivamente pelo governo do Estado.
Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones 36122650 (Assistência Social) ou
3612-2617 (Desenvolvimento Econômico).

temente da situação econômica
da família. O programa investe
na combinação entre oferta dos
produtos de higiene íntima e
formação dos profissionais das
escolas e estudantes, para garantir acesso ao benefício.
“É papel da educação combater a pobreza menstrual também
durante as férias escolares. O responsável pelo programa na escola deve orientar os funcionários
que estiverem na unidade durante as férias a entregar o pacote

de absorvente para as estudantes
que forem buscar, de forma acolhedora sem qualquer exposição.
Se uma aluna vai até a escola solicitar, é porque precisa”, declara
Rafaela Vieira, coordenadora do
Dignidade Íntima.
A compra dos materiais
para o Dignidade Íntima é
realizada através do Programa Dinheiro Direto na Escola
e os recursos são repassados
anualmente, exclusivamente
para o programa.

Geninho Zuliani recebe título de
Cidadão Honorário Rio-pretense
O vereador Júnior Ruel, do União Brasil,
apresentou projeto de decreto legislativo que
concede ao deputado federal, Geninho Zuliani,
presidente do União Brasil e vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, o Título de Cidadão Honorário Rio-pretense. A homenagem é
um reconhecimento concedido pela Câmara Municipal de Rio Preto para personalidades que têm
se destacado em ações de relevância no município. Geninho, que é deputado federal em primeiro mandato, apresentou em Brasília, em três
anos e meio de mandato, mais de 900 propostas
legislativas e destinou mais de R$ 131 milhões
em emendas para municípios paulistas. Para a
região de Rio Preto, foram R$ 66,4 millhões.

Câmara assina acordo com o
Senado para oferecer cursos e ter
acesso à ferramentas tecnológicas

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

DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM DEBATE
Para o pré-candidato a deputado federal, Cláudio Machado, (PSOL)
é preciso debater a organização administrativa regional de Barretos. Ele
defende um amplo fórum de debates sobre o desenvolvimento da nossa
região, com a participação e protagonismo da população.
GALERIA NO BAIRRO MARÍLIA

A implantação de galeria pluvial na avenida 55, próximo à MiniBasílica, no bairro Marília, é um pedido do católico vereador Gabriel Uchida (União Brasil).

A Câmara de Barretos assinou ACT - Acordo de Cooperação Técnica com o Senado Federal para ter acesso aos produtos e
serviços disponíveis no Interlegis.
O Interlegis é um programa que tem como objetivo estimular a modernização e a
integração das Casas Legislativas, oferecendo ferramentas
tecnológicas, cursos e oficinas de capacitação de forma
gratuita para servidores públicos e cidadãos interessados.
Com a assinatura do acordo, a Câmara de Barretos poderá solicitar a realização de
oficinas remotas gratuitas para
capacitar agentes públicos e cidadãos interessados em temas
diversos, como mudanças em
legislações, ferramentas que
melhoram o atendimento aos
cidadãos, entre outros.
FERRAMENTAS
TECNOLÓGICAS
Além de oficinas, a Câmara
também poderá solicitar ferramentas online e gratuitas, como
o E-Democracia, que amplia
a participação da comunidade
em temas em debate nas Au-

diências Públicas; o E-mail
Legislativo, que oferece endereços de e-mail institucionais
para servidores da Câmara; e
a mudança para o domínio.leg,
que é a identidade mais adequada para sites de órgãos ligados
ao Poder Legislativo.
CURSOS GRATUITOS
Por meio da plataforma Saberes, o Senado Federal oferece
cursos online, gratuitos e certificados para todos os brasileiros.
São 30 cursos com matrículas abertas. As opções variam
desde o estudo do Novo Acordo Ortográfico até técnicas de
Excelência no Atendimento.
Os mais comuns são as Introduções ao Orçamento Público,
ao Direito Constitucional e ao
Direito do Consumidor.
CURSOS DA ALESP
A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo) também oferece vários
cursos, oficinas e palestras de
capacitação sobre temas diversos para servidores e cidadãos
interessados. Os eventos são
organizados pelo ILP (Instituto do Legislativo Paulista).

ONDE FORAM GUARDADAS AS MADEIRAS

O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) deseja saber o destino
dos eucaliptos retirados do Rochão e do Barretos II. Ele indaga o
local onde as madeiras foram armazenadas.

A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DOS LAGOS

Cópia do convênio com o governo do Estado para a construção
do campo de futebol de grama sintética na Região dos Lagos foi
solicitada pelo vereador Ângelo Tegami (PV). Também quer receber cópia do projeto e planilha orçamentária básica da obra.

FABRÍCIO VISITOU CONSELHO

Durante o recesso parlamentar, o vereador Fabrício Lemos
(União Brasil) visitou o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Barretos. O edil sempre defende a causa da acessibilidade.

AS CASINHAS DO PADRE ANDRÉ

O vereador Paulo Correa (PL) requereu informações sobre a
construção das 84 unidades habitacionais do Conjunto Padre André Bortolameotti, mediante o programa Casa Verde e Amarela.

O BRASIL VAI BEM, SEGUNDO UEBE

Na opinião do ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) o país caminha
muito bem, apesar de que, politicamente, existe muita exploração
por parte daqueles que querem denegrir o governo. Ele também entende que a esquerda não tem essa força todinha que falam que tem.

A VOZ DE BARRETOS E REGIÃO

O comunicador Odair Silva, pré-candidato a deputado estadual
pelo Patriota, adotou o slogan “A voz de Barretos e Região”. O radialista anda ampliando os contatos políticos.

DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

O vereador Raphael Silvério (PSDB) apresentou projeto de lei
que obriga o poder público, todo início do ano, a divulgar as atividades esportivas que contêm a participação de crianças e adolescentes, programadas para execução naquele ano.

MOÇÃO DE APOIO E REPÚDIO

A Câmara Municipal aprovou moção de apoio ao presidente
interino da República, Michel Temer (MDB), pela assunção à presidência. O pedido foi do vereador André Rezek (MDB) em junho
de 2016. Mas em outubro do mesmo ano, o legislativo barretense
aprovou moção de repúdio ao governo federal pela diminuição de
recursos para o Sesi, Senai, Senac, Sesc, Sebrae. O mesmo vereador foi o autor da moção.

QUANDO AGOSTO VIER

O Legislativo barretense retorna às reuniões ordinárias no dia
1º de agosto, segunda-feira, às 19 horas.
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Associação “Os Independentes” comemora 67 anos de fundação nesta sexta-feira
Comemorações se iniciaram no último sábado (8) com assembleia festiva realizada no Parque do Peão
A Associação Os Independentes, criadora e promotora
da Festa do Peão de Barretos,
comemora nesta sexta-feira (15
de julho), 67 anos de fundação.
Dando início das comemorações do aniversário, no último
sábado (8), aconteceu, na Pousada no Parque do Peão, uma
Assembleia Festiva que contou
com a presença dos fundadores
Paulo Pereira e José Brandão
Tupynambá, além de membros
da diretoria e convidados.
Na ocasião, além de receberem homenagens, os
sócios-fundadores
foram
presenteados com uma fivela. Com intuito de marcar o
reconhecimento e o agradecimento por tudo o que fizeram,
a peça, que é toda cravejada
em dourada e prata, contém

o escrito do nome deles, o
símbolo e o ano da fundação
da Associação, assim como o
ano da homenagem.
“Fiquei muito feliz com a
homenagem e achei a fivela maravilhosa e de muito bom gosto.
Quando tudo começou, nunca
imaginei que a Festa do Peão
chegaria aonde chegou. Fico
muito satisfeito e tenho orgulho.
Espero que a tradição e a cultura sejam sempre mantidas nos
próximos eventos”, ressaltou o
sócio-fundador, José Brandão
Tupynamba, que também foi
presidente da Associação Os
Independentes em 1963 e 1964.
“Não poderíamos deixar
de agradecer aos dois fundadores presentes aqui, hoje,
Paulo Pereira e José Tupynambá. Gostaria de deixar

esse agradecimento por estarem aqui hoje, prestigiando
essa festa e a gente espera que
possam estar com a gente por
muitos e muitos anos ainda, se
Deus quiser!”, destacou o presidente de Os Independentes,
Jerônimo Muzeti.
A história da associação
começou em 1955, quando
20 jovens criaram o clube
Os Independentes, que, no
ano seguinte, promoveria um
evento para arrecadar fundos
para entidades assistenciais
da cidade, em uma festa em
comemoração ao aniversário
da cidade de Barretos.
O clube, que depois se tornou associação, foi fundado
por Abdo El Karin Gemha,
Antônio Renato Prata, Dino
Scannavino, Edson Gemha,

Núcleo de Dança do CEMART se apresenta na
final do Festival Internacional “Dançar a Vida”
O Núcleo de Dança do
Centro Municipal de Artes
“Bezerra de Menezes” – CEMART, sob a direção de José
Luiz Sihea e Ana Maria Mariano, viajou na última quarta-feira (13), para representar Barretos no Festival Internacional
“Dançar a Vida” em Caraguatatuba- SP. O festival teve início no último dia 7 e vai até o
próximo domingo, dia 17.
O CEMART estará representado em apresentações
nesta sexta e sábado (15 e 16
de julho), com os grupo juvenil, amador I e amador II. São
8 coreografias, sendo 7 delas
de autoria de José Luiz Sihea.
As coreografias vão desde

o estilo neoclássico até dança
contemporânea, com solos, trios
e conjuntos. Também será apresentado um conjunto de danças
urbanas, do coreógrafo Vitor
Santiago, que recebeu o prêmio
de “melhor coreografia” da sele-

tiva realizada no ‘Festival Barretos em Dança’, realizado este
ano no CEMART.
Equipamento da Secretaria
Municipal de Cultura, O CEMART é a escola livre de Artes
da Estância Turística de Barretos.

ESPORTES
Estância Turística de Barretos encerra
sua participação na final estadual da 24ª
edição dos Jogos da Melhor Idade
Os atletas da Estância Turística de Barretos encerraram
suas participações na final estadual da 24ª edição dos Jogos
da Melhor Idade, conquistando a 5ª colocação no Atletismo
e o 6º lugar na Dança de Salão.
As competições aconteceram
de 8 a 12 de julho, no município de Pindamonhangaba/SP.
“Tivemos barretenses entre os 10 melhores de todo o
Estado em duas modalidades.
Espero que os outros atletas da
melhor idade sintam-se ainda
mais motivados a participarem
das competições. Esporte é
saúde e a gestão Paula Lemos
faz questão de dar o suporte
necessário”, afirmou o secretário municipal de Esportes e
Lazer, Tony Vieira Carvalho.
No atletismo, 2.000 metros
rasos - Categoria A (60 a 64
anos) - Masculino, o atleta Ju-

randir Francisco Ricardo terminou em 5° lugar. “Eu agradeço
à comissão técnica, à prefeita e
ao secretário que me deu todo
apoio”, disse o corredor.
Na dança de salão, categoria “C”, o casal representado
pelo Sr. Emiliano Viana e D.
Shirley Lopes Viana ficou em
6° no estilo valsa e bolero. O
casal agradeceu à prefeita e
ao secretário de Esportes por
tê-los levado à competição e
pelo carinho que estão recebendo. “Nós queremos agradecer pela dança de salão, todo
JOMI e por tudo que fez para
que nos pudéssemos vir representar a cidade”, agradeceram.
No dominó, a dupla representada por Jerônimo Alves
Pimentel e José Carlos Lopes não passou para as fases
finais, mas também agradeceram ao apoio da prefeitura aos

atletas da terceira idade.
“Sem o auxílio e a força de
vocês nós não teríamos como
estar aqui. Fizemos nosso melhor. Representamos Barretos
com muito orgulho. Queremos agradecer e esperamos
contar sempre com o apoio de
vocês nos jogos, muito importantes para a terceira idade”,
declarou a dupla.

Fabrício Taveira conquista vice-campeonato na Espanha e
classificação para o mundial de crossfit nos Estados Unidos
Com apenas quinze meses de prática esportiva, Fabrício Taveira coleciona marcas extraordinárias no crossfit adaptado. Nos últimos dias ele sagrou-se vice-campeão do maior campeonato europeu do esporte, o Freakest
Crossfit, realizado presencialmente em Barcelona, na Espanha. Ele também
conseguiu, em provas realizada online, o quarto lugar na classificação mundial para o Wheelwod Stage, maior competição para atletas adaptados do
mundo, cujo resultado final foi divulgado na noite da última segunda-feira. E
tudo isso Fabrício conquistou de forma inusitada. Ao viajar para a Espanha,
acompanhado de seu coach, primo e amigo, Maurício Carlos da Cruz Filho, o
atleta deve ter sido contaminado por uma virose, pois, ao chegar em Barcelona, apresentou fortes sintomas de febre e desconforto estomacal, que resultaram em princípio de desidratação. Mesmo sem as condições físicas ideais,
competiu e ganhou em segundo lugar, sendo o vice-campeão da disputa europeia, uma marca inédita para um brasileiro. Para complementar a verba da
viagem internacional, Fabrício Taveira contou com o apoio de patrocinadores
e doadores. Entre eles, a prefeitura da Estância Turística de Barretos, Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata – FACISB, Só Agrícola, Mark´s Veículos e Cirúrgica Drogada. (Foto: André Monteiro)

Élio Alves Garcez, Floriano
Machado Coutinho, Horácio
Tavares de Azevedo, Hosny
Daher, Jamil Nicolau Mauad,
Joaquim Luis Goulart, José
Sebastião Domingos, Licínio
Gomes, Luiz Agostinho da
Silva Brandão, Orlando Araújo, Osvaldo Monsef, Paulo
Coimbra, Paulo Pereira, Rubens Bernardes de Oliveira,
Rubens de Oliveira e Saulo
Junqueira Franco.
A esse grupo, somaram-se
mais 12 membros: Carlos J. T.
de Andrade, Carlos Roberto
Galli, Cássio Junqueira Nogueira, Cyrano Diniz Pereira,

Hélio Bruno Barbosa, João
dos Santos Filho, José de A.
Lima, José Brandão Tupynambá, Orestes de Ávila, Otávio F. Andrade, Rhateb Cury
e Udelson Gemha, que iniciaram, em 1956, a primeira Fes-

ta, em uma lona de circo.
Para saber mais da história
de Os Independentes e conferir a relação dos fundadores
da Festa do Peão de Boiadeiro
de Barretos, acesse o site de
Os Independentes.

Tereos obtém certificação Bonsucro EU RED
para exportação de etanol para a Europa
A Tereos, uma das líderes mundiais na produção de
açúcar, etanol e bioenergia,
acaba de obter a certificação Bonsucro EU RED (European Union Renewable
Energy Directive).
A certificação assegura
que o etanol produzido pela
empresa atende às Diretrizes
Europeias para comercialização do biocombustível na
região, reforçando a atuação
sustentável da companhia.
“Com a Bonsucro EU
RED, temos a oportunidade
de exportar etanol para mais
um importante mercado, ampliando as possibilidades de
novos negócios. Além disso, a
certificação traz mais valor ao
nosso produto, já que garante
que a produção segue critérios
bastante rigorosos em relação
aos princípios ESG”, comentou Gustavo Segantini, diretor
comercial da Tereos.
As primeiras unidades do
grupo certificadas foram Andrade (em Pitangueiras, no
interior de São Paulo) e Ver-

tente (em Guaraci, também
em São Paulo).
A Bonsucro, certificação
internacional que reforça o
comprometimento e a responsabilidade socioambiental das
empresas que atuam na cadeia
do açúcar, já conta com requisitos de sustentabilidade implementados, como plano de
gestão ambiental, gestão de
resíduos, condições de trabalho e capacitações. Além destes, a certificação Bonsucro
EU RED avalia, também, os
índices de emissões de gases
de efeito estufa pela mudança
do uso de solo após 2008.
Em 2022, a Tereos também
recebeu a certificação CARB
para a comercialização do etanol na California (EUA), com o
melhor resultado de CI (intensidade de carbono) entre os produtores certificados de etanol
de cana-de-açúcar do Brasil.
A conquista dessa nova
certificação reforça o processo
sustentável na produção do etanol da companhia e sua preocupação em garantir a sustentabi-

lidade em todos os pontos de
sua cadeia produtiva.
“A sustentabilidade está
no centro de nossas operações, seja no campo ou na
indústria. Somos comprometidos com a busca constante por processos mais
sustentáveis e receber mais
essa importante certificação
reforça que estamos no caminho para um futuro cada
vez melhor”, finaliza Renato
Zanetti (foto), Superintendente de Sustentabilidade e
Excelência Operacional da
Tereos.
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Barretos recebe Oficina de
HQ com Arnaldo Martinez
Estão abertas até nesta
sexta-feira, 15 de julho, as
inscrições gratuitas para a oficina de Produção de Quadrinhos (HQ) com coordenação
de Arnaldo Martinez.
Podem se inscreverem das
9 às 18 horas, no CEMART,
pessoas com idade acima de
16 anos com conhecimento
básico em desenho. As vagas
são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.
A Oficina de HQ pretende
introduzir aos participantes técnicas, conhecimento e domínio
da 9.ª arte, as Histórias em Quadrinhos. A proposta visa contribuir para o entendimento dos
mecanismos das HQs e função
social. A oficina deve orientar

sobre todas as etapas até a publicação do HQ: a criação de personagens, elaboração de roteiro,
ilustração, utilização de balões e
diagramação de página.
As aulas acontecerão no
dias 4, 5 e 6 de agosto, das 15
às 18 horas, no Centro Municipal de Artes “Bezerra de

Menezes” – CEMART, que
fica localizado na rua 30, esquina da avenida 5, Fortaleza.
A oficina é resultado da
parceria entre a prefeitura da
Estância Turística de Barretos, através da Secretaria Municipal de Cultura, Poiesis e
Oficinas Culturais.

JULHO AMARELO

Campanha realiza testagens para
Hepatites, Sífilis e HIV em horário estendido
A Secretaria Municipal
de Saúde de Barretos realiza
desde esta quinta-feira (14),
testes rápidos pela Campanha
Julho Amarelo – Mês de combate às hepatites virais.
Para que mais pessoas tenham a possibilidade de fazer as
testagens, testes para Hepatite B,
Hepatite C, Sífilis e HIV serão
realizados durante a campanha
no Ambulatório de Especialidade ARE I, o Postão, às quintas-feiras, das 17 às 20 horas. As
testagens serão realizadas nesse
horário por cinco semanas, nas

próximas quintas-feiras, 21 e 28
de julho e 4 e 11 de agosto.
Para realizar os testes, é necessário procurar o Postão em
um dos dias e horário em que
a campanha é realizada e levar
documento pessoal com foto
(RG, CNH) ou Cartão SUS. O
Postão fica na esquina da rua
32 com a avenida 23, junto ao
Terminal de ônibus Municipal.
A coordenadora da Unidade
de Saúde de Doenças Infectocontagiosas, ambulatório que
desenvolve a campanha, Thatyaine Schiapati, destaca que, a

partir da prevenção às hepatites
reforçada pelo Julho Amarelo,
a população poderá aproveitar
o momento para fazer testes
também para Sífilis e HIV.
“Ter ciência do diagnóstico é extremamente importante para a pessoa e para evitar
novas transmissões. Havendo
um teste positivo, faremos o
encaminhamento para confirmação diagnóstica. Se o
resultado for negativo, já sai
de lá sem a dúvida. Então, o
importante é aproveitar a ação
e fazer os testes”, ressaltou.

Unifeb recebe prêmio de primeiro lugar no segmento “Educação
- Ensino Superior” em pesquisa do comércio de Barretos

Por mais uma vez, o Unifeb
(Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos)
conquistou o primeiro lugar no
segmento “Educação - Ensino
Superior” na pesquisa organizada pela ACIB (Associação
Comercial e Industrial de Barretos) e Sincomercio (Sindicato

do Comércio Varejista).
O evento, que premiará
os “Destaques do Comércio
2021” em Barretos, acontece
neste sábado (16), no Espaço
Berrantão, no Parque do Peão.
A premiação também vai homenagear o Empresário e Empresária do Ano, Edson Takashi
Abe e Paula Cruvinel Seconeli,
respectivamente, escolhidos durante a pesquisa. A noite de gala
contará com o Buffet Danilo
Borges, Banda R3 e cerimonial
de Neneia Baptista.
De acordo com a ACIB, o
evento tem o objetivo de homenagear os empresários e negócios que são referência nos diversos setores da cidade. Cerca de
200 empresas foram escolhidas
durante a pesquisa de opinião pública realizada no formato on-line pela Dado Consultoria.
O Unifeb acumula vários

destaques de preferência do público ao longo dessas duas décadas de premiação. A cerimônia
deste ano contará com a participação do reitor do centro universitário, Ângelo Davis (foto).
“É com muita satisfação
que, mais uma vez, recebemos esse importante prêmio,
que consolida nossa marca e
todo o trabalho desenvolvido
nesses quase 60 anos de história. O Unifeb é considerado
o melhor centro universitário da região e hoje estamos
avançando ainda mais com a
implementação de novos cursos, investimento em novos
laboratórios e revitalização do
campus, permitindo que nossos alunos tenham cada vez
mais uma estrutura inovadora
e antenada com o que existe
de mais atual no ensino superior”, enfatizou Davis.
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Carreta do Via Rápida teve aula inaugural de
corte e costura na manhã desta terça-feira
Sem correção da tabela, quem
ganhar um salário mínimo e
meio poderá pagar IR em 2023
Com o reajuste, o salário mínimo de 2023 deve ir
para R$ 1.294. Se a tabela do IRPF não for
corrigida, como o Governo prometeu e não
cumpriu, quem ganhar 1 mínimo e meio
(R$ 1.941) pagará imposto no ano que vem
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada na
terça-feira (12) pelo Congresso
Nacional, estipulou que, a partir
de 2023, o valor do salário mínimo será de R$ 1.294, mais uma
vez sem aumento real, só com a
reposição da inflação, já que o
atual governo acabou com a política de valorização do salário
mínimo, que garantia aumentos
reais, ou seja, acima da inflação.
E para piorar ainda mais a
vida da baixa renda, se o governo
não corrigir a tabela do Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF),
os trabalhadores e trabalhadoras
formais que ganharem um salário
mínimo e meio (R$ 1.941) vão
ter de pagar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) a partir
do próximo ano. O imposto é
descontado pelas empresas diretamente na folha de pagamentos.
Hoje, quem ganha até R$
1.902, é isento do imposto de renda.
A ‘não-correção’ da tabela é de caso pensado, segundo
o secretário de Administração
e Finanças da CUT Nacional,
Ariovaldo de Camargo, que explica: “É uma demonstração da
política do atual governo, que
favorece os grandes capitalistas
enquanto o povo passa fome”.
“Se houvesse uma política
justa, que corrigisse a tabela [do
IR], mais recursos, mais dinheiro ficariam nas mãos de quem
mais precisa hoje, ou seja, quem
ganha menos”, complementa o
dirigente, lembrando que isso
ajudaria a aquecer o mercado
interno porque trabalhador de
baixa renda gasta tudo que ganha comprando comida e outros
produtos essenciais para sua família viver com um mínimo de
dignidade. “O que está quase
impossível hoje”, diz.

EFEITOS DA
‘NÃO CORREÇÃO’
Com o aumento previsto para
o salário mínimo, trabalhadores
que ganham um pouco acima do
piso, poderão também ter um rendimento um pouco maior, caso
os salários sejam reajustados de
acordo com a inflação, mas esse
reajuste fará com que milhares
entrem na faixa dos brasileiros
que precisam pagar o imposto.
Mas aqueles que já estão na
faixa dos tributados e cujos rendimentos também são considerados baixos, serão mais uma vez
impactados, situação que perdura
desde 2016, período em que não
há correção da tabela do IR.
Por exemplo, atualmente, um
trabalhador que ganha a média
de rendimentos no Brasil, R$
2.483,03, já está enquadrado na
alíquota de 7,5% e, portanto, com
a dedução de R$ 142,80, tem um
desconto de IR de R$ 43,42 por
mês (R$ 564,55 por ano).
Se esse mesmo trabalhador
tiver o salário reajustado de
acordo com o índice de inflação na data-base, supondo um
percentual de 10% em doze
meses, ele passará a ganhar R$
2.731,34. Pela atual tabela do
IR, esse trabalhador passará a
ter deduzido no salário R$ 62,05
por mês (R$ 806,65 por ano).
“Se não houver um reajuste
da tabela de IR um trabalhador
formal, que recebe 13° salário,
passaria a pagar R$ 242,09 a
mais de imposto de renda por

ano”, acrescenta Leandro Hori,
técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
É importante lembrar que a
inflação de 10% citada é hipotética para facilitar a compreensão.
O índice atual em doze meses,
de junho do ano passado a junho
deste ano, já alcançou 11,2%.
Os valores no exemplo ainda
se referem à hipótese de o trabalhador estar empregado durante o
ano todo, incluindo o 13° salário
para os trabalhadores formais.
O economista aponta que a
não correção da tabela poderá
incluir cerca de 6,3 milhões de
trabalhadores na faixa de desconto do Imposto de Renda.

TABELA INJUSTA

A defasagem na tabela de
isenção do Imposto de Renda faz
com que mais pessoas, em especial as mais pobres, proporcionalmente paguem mais impostos
do que as de maior poder aquisitivo, seja por não aumentar as
alíquotas para quem ganha mais,
seja por não tributar grandes fortunas e outros artigos de luxo
como jatinhos, lanchas e jet-skis,
além de isentar dividendos.
Desta forma, enquanto o assalariado já tem descontos em
folha, a população rica é privilegiada com isenções. Outro fator
importante que prova a injustiça
tributária no país é o imposto sobre o consumo.
Uma das principais fontes de
arrecadação de impostos (cerca de 49,7%), as taxas sobre o
consumo são exatamente iguais
para todos, independentemente
do rendimento.
Um exemplo simples, se um
trabalhador que ganha R$ 2 mil,
compra um produto de R$ 1 mil,
cuja tributação é 10%, estará
pagando R$ 100 de imposto. Se
alguém com renda de R$ 20 mil
por mês, compra o mesmo produto, pagará o mesmo imposto.
Desta forma, para o trabalhador que ganha 2 mil, a porcentagem para os impostos é de 5%
enquanto que para o rico a carga
tributária será de 0,5% - dez vezes
menos. Isso significa que os pobres pagam muito mais impostos
em relação à renda do que os ricos.
Quanto menor o salário, proporcionalmente, maior é a carga tributária - maior é o montante despendido do salário para pagar tributos.
O que o governo quer é colocar nas costas do trabalhador o preço da conta por sua irresponsabilidade”, diz Ariovaldo de Camargo.
Ele reforça que a CUT defende a criação de uma condição
tributária progressiva, em que
aqueles que ganham menos paguem menos impostos e quem
ganha mais, pague mais.
“As contas públicas no país
estão em deterioração e não é por
responsabilidade de quem constrói as riquezas – os trabalhadores. Aqueles que se beneficiam
da riqueza é que precisam pagar
essa conta”, ele diz citando o aumento do número de milionários
no país durante a pandemia.
De acordo com estudo da
Oxfam, do início da crise sanitária até o ano de 2021, o aumento
da riqueza dos bilionários foi de
30% enquanto 90% da população teve redução de 0,2%. (Fonte: CUT com edição Seeb Btos)

O prefeito em exercício de
Barretos, Dr. Gustavo Sasdelli,
acompanhou na última terça-feira (12), o início das aulas
do curso de corte e costura. A
capacitação acontece na Carreta
do Via Rápida, estacionada em
frente ao Recinto Paulo de Lima
Correa, com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.
“Quero parabenizar vocês
pela presença aqui hoje. É
muito importante essa parceria entre a Secretaria do Desenvolvimento
Econômico
municipal, a do Estado de São
Paulo e a iniciativa privada.
Recebemos a demanda nesta
área e temos a felicidade de
oferecer a vocês esse aperfeiçoamento. A gente quer ver o
crescimento de todos vocês,
para cada vez mais melhorar a
nossa cidade”, disse Sasdelli.
A secretária municipal de
Desenvolvimento Econômico,
Adélia Bueno, explicou que
o curso veio para atender a
demanda do empresariado do
ramo de confecções na busca
de mão de obra qualificada.
“Foi uma grande pesquisa junto com o Sebrae, com a Secretaria de Desenvolvimento do
Estado de São Paulo e a prefeitura. Trazer a carreta com uma
estrutura dessas não é fácil,
mas graças a Deus conseguimos ainda neste ano”, disse.
NOVAS OPORTUNIDADES
E GERAÇÃO DE RENDA
A dona de casa, Renata
Gomes Dias, contou que já
tem uma noção e que o gosto pela costura teve influência
da avó. “Eu faço costura para
fora, faço barra, coloco zíper,
mas nunca consegui cobrar o
certo. Aí minha filha me colocou no curso, para eu me aprimorar também”, explicou.
Olinda Felipe é doméstica
e também se arrisca no básico, segundo ela. “Eu procuro
aprender muito, passar para
outras pessoas o que eu gosto
de fazer e tentar fazer o melhor para os meus clientes”,
disse. Olinda contou que pretende seguir nessa carreira e
que vai agarrar a oportunidade com unhas e dentes. Ela
também agradeceu à prefeita
Paula Lemos. “A gente não
tem condições de pagar por
um curso desses, então tem
mais é que agradecer”, disse.
FALTA DE MÃO DE
OBRA QUALIFICADA
Osvaldo Aparecido Pereira, que é proprietário da Amigos Confecções e irá ministrar
as aulas de corte e costura,
contou que esta é uma oportunidade única, pois há falta de
profissionais na cidade.
Ele também disse que espera transmitir sua experiência aos alunos. “Eu espero,
com a experiência que eu
tenho no ramo há 22 anos,
poder passar o princípio do
aprendizado para elas. O restante vai vir com evolução,
com o tempo”, afirmou.
PARCERIA COM
EMPRESAS DO RAMO
O empresário Edson Mendes Camilo Júnior, da Donavera Uniformes, agradeceu
à prefeitura e ao Sebrae pela
oportunidade de participar do
projeto. “Quero parabenizar
também pelo comprometimento. Tentem tirar o máximo
possível. É um seguimento
que pede uma demanda muito

alta e está sempre crescendo
muito, então bons profissionais são sempre bem-vindos”,
disse dirigindo-se aos alunos.
A empresária Juliana Lopes
Girardi Minuncio, da Romipô Uniformes, também esteve

presente na aula inaugural.
O curso é gratuito, tem
duração de 80 horas e coordenação pedagógica de Juliana
Correia. Os concluintes também receberão uma bolsa-auxílio de R$ 210,00, desde que

cumpram 75% de frequência.
A Diretora Regional de
Desenvolvimento Econômico
do Estado, Natália Rick, e o
representante do Sebrae, Marco Aurélio Tiodolino, participaram do ato.
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