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AUTOSSUFICIÊNCIA? - “João Carlos Marchesan, administrador de empresas, empresário e presidente do Conselho de 
Administração da ABIMAQ, expõe sua reflexão sobre a importância das ações do Estado para o crescimento de uma nação, 
principalmente após este longo período de enfrentamento à pandemia de Covid 19.” EDITORIAL - Leia na página 2
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Cartões do 
Bolsa do Povo 
começam a ser 

distribuídos no dia 17 

O governador João Doria 
anunciou que os cartões do Bolsa 
do Povo começam a ser envia-
dos aos titulares dos benefícios 
a partir da próxima terça-feira 
(17). São cartões pré-pagos que 
permitem o saque dos benefícios 
em terminais bancários eletrôni-
cos. “Os cartões serão enviados 
diretamente àquelas pessoas vul-
neráveis através dos serviços dos 
Correios”, afirmou Doria. Os pa-
gamentos começam no próximo 
dia 20. O Vale Gás oferece três 
parcelas de R$ 100 a cada dois 
meses para famílias na pobreza 
e extrema pobreza, com renda 
mensal per capita de até R$ 178 e 
inscritas no CadÚnico (sem Bolsa 
Família). Já o SP Acolhe prevê a 
transferência de renda para famí-
lias em situação de vulnerabilida-
de social que perderam familiares 
vítimas da COVID-19. O auxílio 
prevê R$ 1,8 mil em seis parce-
las mensais de R$ 300 a famí-
lias inscritas no CadÚnico e com 
renda mensal de até três salários 
mínimos. As regras para acesso 
aos benefícios estão disponíveis 
no site bolsadopovo.sp.gov.br. O 
atendimento pelo telefone 0800-
7979-800 é feito de segunda a 
sexta, das 8 às 18 horas, ou via 
central eletrônica 24h no WhastA-
pp (11) 98714-2645.

COLUNA PITA FOGO
Política, opinião e muita informação

Página 4

Festa do Peão de Barretos confirma mais 
atrações musicais e esportivas durante Lives

Para reforçar o clima da 
Festa do Peão de Barretos em 
agosto, mais atrações foram 
confirmadas para as Lives 
“Barretos ontem, agora e pra 
sempre”, que acontecem entre 
os dias 25 a 29 de agosto.

Entre as novidades anuncia-
das está a transmissão de um 
show no domingo, 29, a partir 
das 12 horas, diretamente do 
espaço conhecido como Quei-
ma do Alho. O projeto Os Me-

notti terá show na sexta-feira, 
dia 27, em formato acústico, re-
lembrando grandes sucessos do 
sertanejo raiz. No sábado, 28, é 
a vez de Wesley Safadão fazer 
um show especial, diretamente 
do Monumento ao Peão.

“Estamos preparando uma 
super estrutura com alta tec-
nologia para fazer deste mo-
mento uma grande celebração 
para o público que estará em 
casa. Levaremos o palco para 

os pés da estátua, que para 
nós tem um simbolismo muito 
grande”, antecipa Pedro Mu-
zeti, Diretor Cultural da Festa 
do Peão de Barretos.

As provas de rodeio (Rodeio 
de Barretos/cutiano e touros; 
disputas da PBR; Team Penning 
e Três Tambores), acontecerão 
de 25 a 29 de agosto, com trans-
missão pelo canal da festa no 
Youtube.

Controle de Vetores pede que moradores 
facilitem acesso de agentes nas residências

A prefeitura de Barretos, 
por meio Controle de Vetores, 
faz um pedido à população de 
Barretos: permitir que os agen-
tes de endemias possam entrar 
nas residências para realiza-
ção dos trabalhos de combate 
e controle do Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, chikun-
gunya, zika vírus e febre ama-

rela; e do mosquito Lutzomy-
ia longipalpis que transmite a 
leishmaniose visceral.

A equipe do Controle de Ve-
tores têm encontrado dificuldades 
no acesso a algumas casas por re-
sistência dos próprios moradores.

De acordo com a coorde-
nadora do Controle de Vetores, 
Cristiane Parreira Lima, “os 

agentes de Controle de Vetores 
estão identificados com duas 
cores de uniforme: azul e cáqui. 
Todos usam crachá com nome, 
foto, função, com número do RG 
e o brasão da prefeitura. São pes-
soas idôneas e preparadas para 
entrar nas residências e fazer a 
vistoria nos quintais, e estão sem-
pre identificados”. Página 6

ACIB e Sincomercio sorteiam 
e entregam prêmios da 

Promoção de Dia dos Pais

A ACIB (Associação Comercial e Industrial de Barretos) e 
o Sincomercio realizaram na última quarta-feira (11) o sorteio 
dos consumidores que concorreram aos prêmios da promoção 
“Tal Pai, Tal Filho, Tal Neto”, em alusão ao Dia dos Pais. Nesta 
quinta-feira (12), no auditório da associação comercial, foi reali-
zada a entrega dos prêmios aos sorteados. Foram contemplados 
8 (oito) clientes que participaram durante a campanha deste ano, 
realizada de 16 de julho a 7 de agosto. Página 5

Fim de semana tem missas nas 
comunidades católicas rurais

13 E 16 DE AGOSTO - PESSOAS TRANS-
PLANTADAS (18 A 59 ANOS)
A segunda dose para pessoas transplanta-
das e BPC (de 18 a 59 anos) acontece nos 
dias 13 e 16 de agosto, das 8 às 17 horas. A 
imunização será feita no Centro de Reabili-
tação, na Via Conselheiro Antônio Prado, nº 
1365, próximo a UPA e ao shopping.
16 E 17 DE AGOSTO - PACIENTES DE 
HEMODIÁLISE
A aplicação da segunda dose para pa-
cientes de hemodiálise acontece nos 
dias 16 e 17 de agosto, das 8 às 16 horas, 
e será realizada na Santa Casa de Miseri-
córdia de Barretos..
17 E 18 DE AGOSTO - PESSOAS COM 
COMORBIDADES (55 A 59 ANOS)
A vacinação da segunda dose para 

pessoas com comorbidades, de 55 a 59 
anos, será realizada nos dias 17 e 18 de 
agosto, das 8 às 13 horas, nas unidades 
básicas de saúde (postinhos).
19 E 20 DE AGOSTO - PESSOAS COM 
COMORBIDADES (50 A 54 ANOS)
A vacinação da segunda dose para 
pessoas com comorbidades, de 50 a 54 
anos, será realizada nos dias 19 e 20 de 
agosto, das 8 às 13 horas, nas unidades 
básicas de saúde (postinhos).
18 DE AGOSTO - PESSOAS BPC (50 A 
54 ANOS)
A vacinação da segunda dose para pes-
soas (BPC), 50 a 54 anos, será realizada 
no dia 18 de agosto, das 8 às 16 horas, no 
Centro de Reabilitação, na Via Conselheiro 
Antônio Prado, 1465, próximo a UPA.

27 DE AGOSTO - PESSOAS BPC (45 A 
49 ANOS)
A vacinação da segunda dose para pessoas 
BPC, de 45 a 49 anos, será realizada no dia 
27 de agosto, das 8 às 16 horas, no Centro 
de Reabilitação, na Via Conselheiro Antô-
nio Prado, 1465, próxima a UPA.
30 E 31 DE AGOSTO – PESSOAS COM 
COMORBIDADES (45 A 49 ANOS)
A vacinação da segunda dose para pessoas 
com comorbidades, 45 a 49 anos, será reali-
zada dia 30 e 31 de agosto, das 8 às 13 horas, 
nas unidades básicas de saúde (postinhos).
31 DE AGOSTO - PESSOAS DE 28 A 29 
ANOS (CORONAVAC)
A vacinação da segunda dose para pes-
soas de 28 a 29 anos será realizada dia 
31 de agosto, das 8 às 13 horas.

Prefeitura divulga calendário da vacinação 
com segunda dose contra a Covid-19

A prefeitura de Barretos anunciou o calendário deste mês de agosto da vacinação com a segun-
da dose contra a Covid-19. É preciso levar o documento com foto, CPF e carteirinha com a 1ª dose.

Missas nas comunidades 
católicas rurais de Barretos 
estão previstas para o fim de 
semana. Neste sábado (14), 
às 19h30, elas acontecem nas 
capelas da Lagoinha e Alberto 
Moreira. No domingo (15), às 
8h30, há celebração eucarísti-
ca na igreja do distrito de Ibitu. 
Segundo programação divulgada pelas paróquias da cidade, em Alber-
to Moreira, têm missas todos os sábados, às 19h30. Em Adolfo Pinto, 
a celebração eucarística acontece no primeiro domingo de cada mês, 
às 8h30.  Na capela São Sebastião, na Cachoeirinha, os fiéis partici-
pam de missa no primeiro e terceiro sábado, às 17h30. Na comunidade 
da Lagoinha, a celebração acontece no segundo sábado, às 19h30. 
Sempre no segundo domingo, às 8h30, tem missa na capela de Santa 
Cruz, nas Três Barras. No distrito do Ibitu, os católicos se reúnem para 
a eucaristia no terceiro domingo, às 8h30. No primeiro sábado de cada 
mês, na capela São Vicente de Paula, no distrito do Prata, tem missa 
às 15h30. Neste mês de agosto, o  padre Agripino Mendoza, da con-
gregação estigmatina e que atua na paróquia São Benedito, presidiu o 
ato eucarístico naquela comunidade. O distrito é o local mais distante 
da cidade. Para chegar até lá são mais de 48 quilômetros de percurso, 
entre estradas asfaltadas e de terra. (Texto e foto: Aquino José)
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

COMEMORAÇÃO NA ESCOLA
Pais comemoram o retorno 

às aulas presenciais dos estu-
dantes do Ibitu. Em um ano e 
meio com as escolas fechadas, 
poucos tiveram acesso às aulas, 
pois não tem celular para assistir 
no formato online.

SEM ALMOÇO
O Bom Prato encerrou as ativi-

dades aos finais de semana desde 
o dia 7 de agosto. O Governo de 
São Paulo alega que a unidade de 
Barretos não tem público aos sába-
dos e domingos.

PODEROSOS EM ALERTA
A operação da Polícia Civil de-

nominada Quinta Avenida, no dia 
6 de agosto, deixou alguns “pode-
rosos” em alerta. O desenrolar das 
prisões e apreensões podem reve-
lar outros crimes.

COMO FICA?
Em Barretos, as calçadas deve-

rão ter 1,5 metro de espaço para o 
trânsito de pedestres, é o que diz o 
Código de Posturas. Porém, uma lei 
aprovada pelos vereadores diz que 
os bancos precisam instalar tendas 
nas calçadas para seus clientes fica-
rem na sombra.

PERTO DO LIMITE
A taxa de retransmissão do 

novo Coronavírus segue sob 
controle na região de Barretos, 
porém, está perto do limite, 
segundo levantamento realiza-
do por pesquisadores da USP, 
Unesp e Fapesp. Com índice de 
0,96 a região ocupa a 8ª posição 
no Estado. Taxas acima de 1 sig-
nificam aumento na dissemina-
ção do vírus.

DISTRITO EM VIGOR
Se o Distritão estivesse em vi-

gor em 2018, a nossa região con-
taria com os seguintes eleitos: Beth 
Sahão (PT), Marco Vinholi (PSDB), 
Vaz de Lima (PSDB) teriam sido 
reeleitos para a Assembleia Legis-
lativa. E o ex-prefeito de São José 
do Rio Preto, Eleuses Paiva (PSD) 
teria garantido uma cadeira como 
deputado federal.

PEC DO VOTO
Geninho Zuliani (DEM), Faus-

to Pinato (PP) e Luiz Carlos Motta 
(PL) engrossaram o coro dos par-
lamentares que disseram “não” à 

PAINEL 
PEC do voto impresso.

FUTURO PREFEITO
Geninho Zuliani (DEM) ga-

rantiu que quer se reeleger de-
putado federal e aumentar sua 
votação em São José do Rio Pre-
to, cidade onde mora. Em entre-
vista ao DL News, não descartou 
a possibilidade de também se 
candidatar a prefeito daquela 
cidade, mas só vai discutir isso 
em 2022.

DE QUAL LADO ESTÁ?
A turma bolsonarista não 

anda satisfeita com os posicio-
namentos de Cuiabano Lima. Re-
centemente, elogiou o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia (DEM) 
nas redes sociais.

O CHEFE DO ESTAGIÁRIO
João Doria está bancando a 

filiação de Tomás Covas, que com-
pletou 16 anos, ao PSDB, dando 
a ele a condição de vivenciar por 
dentro o que é a estrutura de um 
governo maior que o de muitos 
países, começando a se preparar 
para disputar o cargo de vereador 
paulistano.

SENADOR VAI SE TRATAR
Senador José Serra (PSDB - SP) 

vai ser tratado do mal de Parkinson.  
No seu lugar assume o primeiro su-
plente e ex-deputado federal, José 
Aníbal (PSDB - SP).

PRESIDENTE NA LUTA
O vice-presidente, general 

Mourão (PRTB), está em plena 
campanha para o Senado. Já o pre-
sidente Jair Bolsonaro luta contra 
abertura de processo de impeach-
ment na Câmara dos Deputados, 
para o Senado não cassá-lo como 
fez com o Collor e a Dilma.

Leonardo Gonçalves
Diretor de Relações 

Institucionais da CertiSign, IDTech, 
autoridade certificadora líder no 

país e prestadora de serviço e 
suporte da AC-OAB.

Filme que se repete. Até quando?
João Fortunato, jornalista, mestre em Comunicação e Cultura Midiática, além de professor 

universitário, traça neste artigo sua visão a respeito do racismo crescente na sociedade brasileira. Segue.
O personagem, um homem 

negro. A locação, interior de 
um supermercado. A cena, 
humilhação e violência física, 
injusta e desnecessária. Moti-
vo: suspeita de roubo na loja.

O roteiro é velho e repe-
tido diversas vezes. O que 
muda é a marca institucio-
nal do supermercado, porém, 
sempre uma grande rede.

Desta vez foi o Assaí Ataca-
dista, unidade de Limeira (SP), 
mas o anterior mais recente e 
rumoroso foi o Carrefour, uni-
dade de Porto Alegre (RS).

No primeiro, o homem foi 
humilhado, teve que se despir 
em público para provar inocên-
cia; no segundo, o homem foi 
morto por estrangulamento.

Nos dois casos, a culpa é 
atribuída à equipe de segu-
rança, que fugiu dos padrões 
de treinamento. Em comum, 
ainda, o comunicado institu-
cional alegando inocência da 
rede e terceirizando a culpa. 
Até quando?

Não é raro perceber se-
guranças acompanhando, ta-
ticamente à média distância, 
consumidores negros que en-
tram nas lojas, assim como os 
demais consumidores, para as 
suas compras, conhecer novi-
dades e conferir preços.

Até aqui, nada de anormal. 
Porém, se saem da loja sem 

passar pelo caixa, correm o ris-
co de serem abordados no lo-
cal ou a alguns metros distan-
te, estratégia para não chamar 
a atenção do público presente.

No Assaí de Limeira, os 
seguranças não foram nada 
discretos. O homem saiu sem 
passar pelo caixa e foi ime-
diatamente abordado. Disse 
que entrou na loja apenas para 
verificar os preços. Argumento 
não aceito. Foi obrigado a se 
despir para provar que não ha-
via roubado nada. Humilhado, 
vestido apenas de cueca, caiu 
em prantos. A cena foi filmada 
e viralizou nas redes sociais.

O Assaí se desculpou, dis-
se que demitiu os funcionários 
envolvidos e prometeu inves-
tigar o caso. A vítima, por sua 
vez, foi à delegacia registrar 
um Boletim de Ocorrência. 
História que se repete.

Hoje as redes de super-
mercado terceirizam a sua 
segurança e se é verdade que 
não apoiam o racismo insti-
tucional então, por certo, não 
orientam as contratadas sobre 
como querem a prestação de 
seus serviços.

As contratadas, por sua 
vez, não devem treinar ade-
quadamente os funcionários, 
tamanho número de reincidên-
cia de casos. E muitos desses 
funcionários, infelizmente, já 

trazem na memória de que o 
negro, apenas por ser negro, já 
é um elemento suspeito.

O erro tem efeito dominó. 
E quando o caso acontece e ga-
nha publicidade, como agora 
com o Assaí e, anteriormente, 
o Carrefour, a responsabilida-
de passa de um para o outro, 
como a bola em um jogo de 
futebol. Só que nessa partida, 
que nada tem de esportiva, 
existe um crime e todos, à pri-
meira vista, parecem culpados.

Urge que se dê um fim a 
esse tipo de situação que, to-
dos sabem, é bastante comum 
no Brasil. Parece ocasional 
apenas porque são poucos os 
casos que ganham a mídia e, 
pela repercussão que produ-
zem, quase que impõem puni-
ção aos responsáveis.

Mas não é apenas punindo, 
ainda que de forma rigorosa, 
os poucos casos que ganham 
manchetes, que se vai resol-
ver o problema, indiscutivel-
mente gravíssimo. A solução 
está adormecida na base da 
sociedade, em casa, nas esco-
las e nos ambientes de traba-
lho e lazer.

É preciso discutir a ques-
tão com franqueza e clareza, 
para que desde pequenos se 
aprenda que todos são iguais, 
homens e mulheres, brancos 
e negros, com os mesmos di-

reitos e deveres. A cor da pele, 
cabe sempre ressaltar, não nos 
difere e muito menos confere 
grau de superioridade ou o seu 
inverso a uma ou outra pessoa.

Mas é o Estado que deve 
dar o exemplo, ouvindo es-
pecialistas, criando políticas 
adequadas de inclusão e, mais 
ainda, orientando os seus 
agentes a tratarem todos os 
cidadãos com equidade e res-
peito. Ser preto e pobre não 
significa estar à margem da 
lei, em momento algum ou em 
qualquer situação.

O Assaí, assim como ocor-
reu com o Carrefour e outras 
redes de supermercados que 
já serviram de palco para este 
tipo de violência de fundo ra-
cial está, no momento, mais 
preocupado com os reflexos 
do caso na percepção públi-
ca de sua marca, com medo 
de protestos em sua porta e 
possível boicote por parte dos 
consumidores.

Business is business! É 
compreensível este temor, do 
ponto de vista da comunica-
ção e dos negócios. Contudo, 
do ponto de vista da cidadania, 
a sua preocupação deveria ser 
outra e envolver toda a rede 
para que o caso jamais se repi-
ta e todos os consumidores (to-
dos) sejam respeitados e trata-
dos como tal em suas lojas.

A Justiça ao alcance da tela
Este ano, o Dia do Advoga-

do, 11 de agosto, teve um sig-
nificado ainda mais especial, 
pois o exercício da profissão 
tem exigido esforço redobra-
do, considerando tratar-se de 
uma das atividades mais im-
pactadas pela Covid-19, com 
o fechamento dos tribunais, 
cancelamento de despachos 
presenciais com magistrados 
e adiamento das audiências, 
que ainda estão sendo feitas 
por meio remoto.

Além disso, os escritórios fo-
ram incluídos entre os segmen-
tos que deveriam adotar o home 
office. Felizmente, em especial 
para os clientes e a sociedade, 
para os quais o acesso ao direi-
to é imprescindível, a categoria 
mostrou-se muito bem-prepara-
da para a Justiça digital.

Muito antes da pandemia, 
praticamente todos os advo-
gados em atividade no país 
já dispunham do certificado 
digital, necessário para o pe-
ticionamento eletrônico desde 
2013. Além disso, os arquivos 
da maioria dos tribunais bra-
sileiros já estão digitalizados 
e é crescente o volume de 
processos, petições, recursos 
e trâmites realizados on-line.

Anteriormente à eclosão 
do novo coronavírus, 70% 
das novas ações ingressaram 
no Judiciário por meio ele-
trônico, segundo dados do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Hoje, embora ainda 
não haja estatísticas disponí-

veis, o índice deve ser de qua-
se 100% e assim continuará 
até a volta definitiva dos tri-
bunais ao trabalho presencial.

Os advogados, portanto, 
estão entre as categorias que 
mais exercem sua profissão 
com desenvoltura no ambien-
te virtual, como tem sido pos-
sível constatar no longo perío-
do de distanciamento social. 
E fazem isso com a segurança 
de sua identidade conferida 
pelo certificado digital, que 
garante a autenticidade de to-
dos os seus atos na internet.

Apesar de já conviverem 
a algum tempo com a digita-
lização de processos, certi-
ficação digital e o ambiente 
tecnológico, crescente no uni-
verso das bancas advocatícias 
brasileiras, o cotidiano de tra-
balho dos advogados não tem 
sido fácil na pandemia.

Não é simples, por exem-
plo, atender à demanda de 
audiências remotas, tendo de 

organizar e coordenar a par-
ticipação dos clientes e teste-
munhas, muitas vezes pessoas 
sem acesso a computadores, 
tablets e internet. A substitui-
ção das contestações orais por 
longos memoriais é outro fa-
tor impactante.

Cabe, então, salientar o 
empenho da categoria para 
prover Justiça por meio digi-
tal na conjuntura da pandemia, 
cumprindo com eficácia a mis-
são que lhe conferiu a Consti-
tuição Federal de 1988, em seu 
artigo 133, que define com cla-
reza o advogado como “indis-
pensável à administração da 
Justiça, sendo inviolável por 
seus atos e manifestações no 
exercício da profissão”.

Cabe enfatizar tais prerro-
gativas, lembrando que os pro-
fissionais têm idêntica relevân-
cia à dos juízes e promotores 

na promoção do equilíbrio en-
tre direitos e deveres de todos 
os cidadãos, essenciais ao Es-
tado Democrático de Direito.

Parabéns a toda classe e 
obrigado por não pararem e 
continuarem cuidando da nos-
sa sociedade.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Só há um caminho para a felicidade. Não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade.” (Epicuro)

A terça-feira (10) foi de comemoração e desejos de muita saúde e 
realizações para a podóloga Priscila Roquetti. Casada com Paulo 

Cesar da Silva, e mãe do Khaio Henrique, a também catireira, 
curtiu seu dia recebendo milhares de cumprimentos virtuais, e 

comemorou a data ao lado da família. Felicidades Priscila!
Destaque para Ana Paula Peguim e o filhão Felipe Peguim 

Malaman, que se desligaram dos afazeres da terra do peão, 
para curtir merecidos dias de férias na Praia do Sape em 

Ubatuba, litoral paulista. Descanso merecido!

O passeio no Vale dos Dinos-
sauros, em Olímpia/SP, rendeu 

muitas historinhas entre os 
primos Emanoel Henrique 

Amorim Gonçalves e Felipe 
Amorim Caroli, ambos com 4 
anos de idade. Os meninos se 
divertiram à beça, e os papais 
tiveram trabalho para segurar 

essa duplinha que estava a 
todo vapor. Tudo de bom!

Pose para foto! Paulo Cesar, empresário da PC Pneus, eterniza em foto, o 
momento ao lado dos filhos Renato, Letícia e Antony, que está completando um 

mês de vida. E detalhe, todos são apaixonados pelo Palmeiras. Dá-lhe Porco!

Hoje, sexta-feira (13), é dia de parabéns para José Antônio de 
Jesus, que completa mais um ano de vida. Zé Antônio, como é 
conhecido pelos amigos da Associação Comercial (ACIB), onde 

trabalha há quase 30 anos, vai comemorar a data ao lado de 
familiares, recebendo todo o carinho do filho Bruno Zendram 

de Jesus (foto), além de milhares de abraços virtuais pelas 
redes sociais. Felicidades Zé Antônio! Amanhã (14), quem completa idade nova, é o Consultor de 

Vendas da Ontake Toyota, Álvaro Zapella Camolesi. Ele passa 
o dia recebendo cumprimentos de amigos e familiares, dos 
filhos Giovana, Guilherme, Arnaine, e os beijos e carinho da 

esposa Micheli Ramadan. Parabéns Álvaro!
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PAÇOCA TAMBÉM SABE DAR CANELADA
Ao pedir que os colegas parem com provocações, o vereador Pa-

çoca (SD) revelou que se preciso for ele também sabe “dar canela-
da”. O clima esquentou entre alguns edis e o presidente do Legislativo, 
Paulo Correa (PL), pediu calma na sessão virtual de segunda-feira (9).

A SUBIDA DO VEREADOR AO CÉU
O vereador Carlão do Basquete (PSD) disse que não quer 

agradar todo mundo. “No dia em que eu agradar todo mundo, 
Papai do Céu vai dizer: sobe!”, afirmou.

A INDIGNAÇÃO DE TEGAMI NETO
O vereador Ângelo Tegami Neto (PV) manifestou indigna-

ção com o abandono da história da cidade. Citou como exemplo 
o Recinto Paulo de Lima Correa.

ÁREA PARA RECREAÇÃO CANINA
A criação de uma área destinada para recreação canina em 

Barretos foi sugerida pelo vereador Ricardo Bodinho (PP) para 
a prefeita Paula Lemos (DEM). O parquinho de diversões dos 
cachorrinhos existe em várias cidades brasileiras.

FOCO NO HOSPITAL VETERINÁRIO
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) pediu estudos de viabi-

lidade para a inclusão de Barretos no Programa Estadual Meu Pet, 
com o objetivo a implantação do Hospital Veterinário no Município.

READEQUAÇÃO NOS MEDICAMENTOS
O vereador Gabriel Uchida (DEM) requereu ao secretário 

estadual da Saúde a readequação no fornecimento e distribui-
ção de medicamentos de alto custo na DRS-V (Departamento 
Regional de Saúde).

POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DO PRATA
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PL), quer 

informações sobre o andamento do poço artesiano que está sen-
do perfurado no Distrito do Prata.

ACADEMIA AO LADO DA ARENA
A construção de uma academia ao ar livre na Região dos 

Lagos, ao lado da arena de esportes “Luiz Eduardo Soprano”, é 
um pedido do vereador Juninho Bandeira (PL).

JUVENTUDE SOCIALISTA EM BARRETOS
O PDT (Partido Democrático Trabalhista) está montando a Juven-

tude Socialista em Barretos. Arthur Ramos Freitas é o nome indicado 
para assumir na cidade a organização política de centro esquerda.

EM TEMPOS DE SESSÃO PRESENCIAL...
... é hora de vereador criticar a posição política do colega, 

olhando nos olhos dele. Uia!”

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

Prefeita Paula Lemos envia projeto de lei 
que amplia número de barretenses com 
direito a isenção e descontos no IPTU

Projeto foi enviado para a Câmara Municipal na tarde de segunda-feira e deve ser votado na próxima semana

A prefeita Paula Lemos en-
viou projeto de lei que possibili-
ta o acesso de um número maior 
de barretenses à isenção e des-
contos de até 80% no IPTU.

Mantendo seu compromis-
so de cuidar das pessoas, Pau-
la Lemos ampliou o valor da 
renda familiar para que o be-
nefício alcance mais famílias.

Através do projeto, a renda 
familiar aumenta para R$ 2.500, 
mais de dois salários mínimos, 
para os seguintes benefícios:

- Desconto de 100% (isen-
ção) é autorizado para portado-
res de doenças crônicas: cegos, 
hansenianos, portadores de mo-
léstias incuráveis e de deficiên-
cias físicas, psíquicas ou neuro-

lógicas, que os impossibilitem 
para o trabalho, que possuam 
um único imóvel e nele residam;

- Desconto de 80% para 
população em vulnerabilidade 
social e econômica que possua 
um único imóvel e nele resida, 
cuja área construída seja de até 
53m2 , terreno de até 300m2 e 
uso residencial no imóvel;

- Desconto de 50% para 
aposentados de qualquer ida-
de que possuam um único 

imóvel e nele residam.
O teto anterior para a auto-

rização destes benefícios era 
de renda familiar de até R$ 
1.700,00. A prefeita declarou 
que esta alteração é uma grande 
conquista para os barretenses.

“Seguimos com respon-
sabilidade, cuidando da nos-
sa população, para que os im-
pactos das perdas econômicas 
que vieram durante a pandemia 
não prejudiquem o sustento das 

nossas famílias. Estamos bus-
cando, dentro da legalidade, 
maneiras de auxiliar a popula-
ção a passar por este momento 
tão delicado”, disse a prefeita.

Paula Lemos ainda acrescen-
tou que esta conquista para a po-
pulação é fruto de diálogo com os 
vereadores Paulo Corrêa, Lupa, 
Paçoca, Dr. Vagner Chiapetti, 
Eduardo do Mercado, Juninho 
Bandeira, Fabrício Lemos, Ga-
briel Uchida e Carlão do Basquete.

Câmara retoma sessões presenciais 
na próxima segunda-feira

A partir da próxima segun-
da-feira, 16 de agosto, às 19 
horas, a Câmara Municipal 
de Barretos inicia a retomada 
consciente das sessões ordi-
nárias presenciais.

Em atendimento às reco-
mendações das autoridades 
sanitárias e devido à capaci-
dade de público no prédio do 
Legislativo, estarão presentes 
na sessão apenas os vereado-
res, assessores, servidores e 
os prestadores de serviços. 

A população e a impren-
sa poderão assistir às Ses-
sões pela TV Câmara no canal 
31.3, Facebook e Youtube.

A principal medida sani-
tária a ser adotada durante a 
sessão presencial é que os ve-
readores não poderão utilizar 
a tribuna, para evitar o com-
partilhamento de microfones. 
As discussões dos projetos 
serão feitas pelos microfones 
das próprias mesas.
MEDIDAS RESTRITIVAS

Desde abril de 2020, a Câ-
mara adotou todas as medidas 
de prevenção à Covid-19 para 
garantir a segurança de todos. 
A principal medida foi manter 
todos os eventos de forma se-
mipresencial, por meio de vi-
deoconferência.

Nesse período de 1 ano, 4 
meses e 8 dias, foram realizadas 
42 sessões ordinárias, 04 sessões 
extraordinárias, 04 audiências 
públicas, além de várias reuniões 
das comissões (CPI, Estudos) e 
sessão de posse. Os atendimen-
tos ao público foram mantidos 
durante todo o período.

AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE

Relatório divulgado pela 
diretoria parlamentar da Câ-
mara  mostra que, mesmo du-
rante o período de restrições, 
entre os meses de janeiro a ju-
nho, a quantidade de propo-
situras (Projetos de Lei, Pro-
jetos de Lei Complementar, 
Propostas de Emenda à Lei 
Orgânica, Projetos de Decre-
to, Projetos de Resolução, Re-
querimentos e Indicações) au-
mentou de 920 para 1679. 

Se for analisada apenas a 
quantidade das solicitações dos 
vereadores (Requerimentos e 
Indicações), o aumento chega 
a 93%.
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

E SESSÕES SOLENES
As Audiências Públicas 

também retornarão ao forma-
to presencial de forma cons-
ciente. Para debater o tema da 
audiência serão permitidos até 
06 convidados (cada um pode-
rá trazer um acompanhante), 
além dos vereadores, assesso-
res, servidores e prestadores 
de serviços que já trabalham 
no prédio do Legislativo. 

A imprensa e a população 
poderão participar normal-
mente por todos os canais ofi-
cias da Câmara (e-mail, tele-
fone, Facebook, Youtube).

Já nas sessões solenes, du-
rante as entregas de diplomas 
ou títulos de cidadania, o(a) 
homenageado(a) poderá tra-
zer até 10 convidados presen-
ciais para acompanhar as ho-
menagens.

Paulo Correa conquista 
R$ 500 mil para saúde 
de Barretos junto aos 

deputados André do Prado e 
Márcio Alvino

Foi aprovado na sessão da 
Câmara de segunda-feira (9), 
projeto de lei nº 117/20 au-
torizando abertura de crédito 
para saúde de Barretos no va-
lor de R$ 500 mil.

As emendas que totalizaram 
meio milhão de reais foram en-
caminhadas pelo deputado es-
tadual, André do Prado (PL), e 
pelo deputado federal, Márcio 

Alvino (PL), após pedido do ve-
reador e presidente da Câmara 
de Barretos, Paulo Correa (PL).

“Agradeço mais uma vez o 
empenho dos meus amigos e de-
putados André do Prado e Márcio 
Alvino nas reivindicações de nos-
so município. Em um momento 
difícil pelo qual estamos passan-
do pude mais uma vez contar com 
este apoio”, disse Paulo Correa.

Vereador Nestor Leonel solicita 
construção de abrigo no prédio 

do Detran em Barretos
O vereador Nestor Leonel, 

através de requerimento, soli-
cita que a prefeitura entre em 
um entendimento com os res-
ponsáveis do prédio e suas ins-
talações, no qual está situado o 
DETRAN “Departamento Es-
tadual de Trânsito” em Barre-
tos, a fim de proceder à cons-
trução de um abrigo no local, 
local onde se realizam aulas e 
provas práticas de novos con-
dutores de motocicletas.

Nestor Leonel justifica que 
o local mencionado tem na sua 
falta de abrigo um agravante 
para os instrutores que estão 
a trabalho e alunos que estão 
em processo de avaliação, “o 
que prejudica o bem-estar, ora 

Vereador Ricardo Bodinho 
quer a criação de área destinada 

para recreação canina
Segundo uma pesquisa rea-

lizada em 2018 pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), há mais 
de 139,3 milhões de animais 
de estimação no Brasil, sendo 
eles 54,2 milhões de cães, con-
centrando-se quase 50% na re-
gião sudeste do país. Fato que 
tem sustentado tutores destes 
animais a procurarem por re-
creações para os mesmos.

Pensando nisso, o verea-
dor Ricardo Rocha “Bodinho” 
(PP) solicitou ao Executivo 
municipal a criação de uma 
área destinada para recreação 
canina no município, a exem-
plo do “ParCão”, um proje-
to existente em várias cidades 
brasileiras, como por exemplo, 
Canoas, Porto Alegre, Curiti-
ba, Juiz de Fora e outras.

Bodinho ressalta que, “o 
shopping da cidade de Barretos 
já adotou novas políticas e espa-
ços para receber tais animais, in-
centivando a recreação dos mes-
mos; porém, é de grande valia a 

quando chove, ora com sol ra-
diante, atenuado pela respon-
sabilidade de ser aprovado no 
exame prático de condutor”.

Legislativo paulista aprova 
prioridade em processos de crimes 
contra jovens e reserva de vagas no 

serviço público para idosos
Os parlamentares da Assem-

bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo aprovaram, em ses-
são extraordinária realizada na 
quarta-feira (11), a prioridade 
na tramitação das investigações 
de crimes que tenham vitimado 
crianças e adolescentes em São 
Paulo. Os deputados também 
foram favoráveis à reserva de 
vagas de estágio para idosos em 
órgãos públicos do Estado.

O Projeto de Lei 36/21 bus-
ca contribuir com a diminuição 
da mortalidade infantil no Bra-
sil assegurando a prioridade da 
apuração e da responsabiliza-
ção de crimes que tenham re-
sultado a morte de crianças e 
adolescentes no Estado.

De acordo com o texto, os au-
tos físicos e digitais das investi-

gações deverão ser identificados 
com etiquetas que contenham o 
seguinte aviso: “Prioridade: víti-
ma criança ou adolescente”.

Outra proposta aprovada 
pelo plenário foi o Projeto de 
Lei 1260/19, que reserva 2% 
das vagas de estágio de nível 
superior em órgãos públicos 
do Estado para pessoas com 
60 anos ou mais.

Segundo a proposta, o ob-
jetivo é facilitar a qualificação 
profissional e a experiência 
prática de pessoas que come-
çaram seus estudos ou que os 
retomaram já na terceira idade.

Os projetos aprovados pe-
los deputados da Assembleia 
Legislativa seguem agora 
para sanção ou veto, total ou 
parcial, do governador.

criação de uma área exclusiva 
para cães no município”.

“Mesmo sabendo de todos 
os benefícios que os cães pro-
porcionam, em Barretos não há 
um local adequado e exclusivo 
para recreação desses animais. 
Para os tutores, que não abrem 
mão de passear com seus cães, 
a única alternativa é fazer ca-
minhadas pelas ruas da cidade; 
entretanto, a caminhada nem 
sempre é tranquila, pois existem 
passeios estreitos o que obriga 
os tutores a irem para a rua com 
intuito de não atrapalhar os pe-
destres”, afirmou o vereador.



BARRETOS, 13 de agosto de 2021A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade 5

SOLIDARIEDADE

A ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Bar-
retos) e o Sincomercio reali-
zaram nesta quinta-feira (12), 
no auditório da associação 
comercial, a entrega dos prê-
mios da promoção “Tal Pai, 
Tal Filho, Tal Neto”, em alu-
são ao Dia dos Pais.

A entrega foi realizada 
com a participação de inte-
grantes da diretoria da ACIB e 
de representantes das empre-
sas patrocinadoras. A campa-
nha teve o apoio da empresa 
Poty e de Os Independentes.

Foram contemplados 8 
(oito) clientes que participaram 
durante a campanha deste ano, 
realizada de 16 de julho a 7 de 
agosto. Confira os ganhadores 
e os prêmios da promoção:

Pedro Soares Ribeiro Santos 
- 01 vale compra de R$ 500,00 
- patrocinador Supermercado 
Manolo/cupom na empresa Su-
permercado Manolo

Celso Pereira - 01 Reló-
gio Masculino Orient Quartz, 
Caixa e Pulseira Aço - patro-
cinador Relojoaria Orient/
cupom na empresa Supermer-
cado Manolo

A Polícia Militar desenca-
deou, desde às 5 horas desta 
quinta-feira (12), a Opera-
ção Interior Mais Seguro em 
todo o Estado de São Paulo, 
nas regiões em que há áreas 
rurais, com a finalidade de 
garantir a continuidade da re-
dução dos indicadores crimi-
nais, aumentando a presença 
ostensiva para melhorar a 
percepção de segurança das 
pessoas e combater o crime.

As ações especiais não 
têm hora para se encerrar. A 
operação conta com a mobi-

lização de 14.147 policiais 
militares, com o emprego 
de 6.407 viaturas, incluindo 
11 helicópteros, distribuídos 
em 1.112 pontos. As equipes 
estarão em locais estratégi-
cos nas áreas rurais.

Além do policiamento 
preventivo, também atuarão 
com foco em receber das co-
munidades rurais informações 
que apontem melhorias da se-
gurança local, bem como os 
policiais militares serão agen-
tes estimuladores do Progra-
ma Vizinhança Solidária.

A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria muni-
cipal de Cultura, em parceria 
com o North Shopping Bar-
retos, realiza dia 22 de agos-
to, a partir das 12 horas, a 3ª 
Violeira Gedeão da Viola. O 
evento acontece na Praça de 
Alimentação do North Sho-
pping Barretos.

Podem participar duplas ou 
trios com até 2 (dois) canto-
res de Barretos e região, com 

Para reforçar o clima da 
Festa do Peão de Barretos em 
agosto, mais atrações foram 
confirmadas para as Lives 
“Barretos ontem, agora e pra 
sempre”, que acontecem entre 
os dias 25 a 29 de agosto.

O evento será transmitido, 
gratuitamente, do Parque do 
Peão que recebe as atrações 
sem a presença de público e 
seguindo protocolos. Já a edi-
ção presencial do evento, foi 
adiada para o período de 18 a 
28 de agosto de 2022.

Entre as novidades anun-
ciadas está a transmissão de 
um show no domingo, 29, a 
partir das 12 horas, direta-
mente do espaço conhecido 
como Queima do Alho, com 
Lucas & Luan em uma home-
nagem especial à dupla Milio-
nário & José Rico.

Já para o show de sexta-fei-
ra, dia 27, a organização anun-
ciou as duplas Matogrosso & 
Mathias (foto), Guilherme 
& Benuto e o cantor Thiago 
Barretos como convidados no 
projeto Os Menotti, com César 
Menotti & Fabiano. A apresen-
tação intimista será em forma-
to acústico, relembrando gran-
des sucessos do sertanejo raiz.

No sábado, 28, como já 
anunciado, é a vez de Wesley 
Safadão fazer um show espe-
cial, diretamente de um dos pon-
tos mais conhecidos do Parque 
do Peão: o Monumento ao Peão.

A estátua do competidor de 
rodeio de 27 metros de altura 

ganha uma estrutura inédita 
com luzes especiais e o cantor 
recebe as duplas Simone & 
Simaria, Matheus & Kauan e 
Cesar Menotti & Fabiano.

“Estamos preparando uma 
superestrutura com alta tecno-
logia pra fazer deste momento 
uma grande celebração para 
o público que estará em casa. 
Levaremos o palco para os 
pés da estátua, que para nós 
tem um simbolismo muito 
grande. Ela sempre esteve ali, 
enquanto a festa acontece de 
forma presencial e nestes dois 
anos em edições virtuais, sem 
público, permanece olhando 
tudo do alto na espera de dias 
melhores”, explica Pedro Mu-
zeti, Diretor Cultural da Festa 
do Peão de Barretos.

PROGRAMAÇÃO 
ESPORTIVA

O rodeio contará também 
com a disputa em cavalos, no 
estilo cutiano, na transmissão 
do dia 29, domingo. Serão 10 
competidores que participam 
de uma rodada de montarias 
pelo Rodeio de Barretos, que já 
tinha confirmado competições 
em touros nos dias 28 e 29.

“O cutiano é a modalidade 
genuinamente brasileira e ga-
nha destaque, mais uma vez, 
em nossa live”, ressalta Marcos 
Abud, diretor de rodeio. No ro-
deio em touros serão 30 monta-
rias em cada dia e as 10 melho-
res se classificam para a rodada 
final que acontece no dia 29.

A programação esportiva 

terá ainda disputas pela PBR 
(Professional Bull Riders), tam-
bém com montarias em touros, 
nos dias 26 e 27, e provas cro-
nometradas de Team Penning e 
Três Tambores, de 25 a 29 de 
agosto. As transmissões acon-
tecerão da seguinte forma:

De 25 a 29 de agosto: Pro-
vas de Team Penning e Três 
Tambores: A transmissão se 
inicia às 14h - canal da Festa 
do Peão de Boiadeiro de Barre-
tos no Youtube: www.youtube.
com.br/festadopeaodebarretos.

Dias 26 e 27: Provas de 
montarias em touros pela PBR 
(Professional Bull Riders): 
Transmissão se inicia às 19h - 
Facebook PBR Brazil: https://
www.facebook.com/pbrbrazil. 
Grande final (27) pelo Canal 
SportTV 3, às 18h55.

Dias 28 e 29 de agosto: Pro-
vas Rodeio de Barretos: A trans-
missão canal da Festa do Peão 
de Boiadeiro de Barretos no 
Youtube: https://www.youtube.
com/festadopeaodebarretos.

Dia 27 de agosto, sexta-fei-
ra: Show Cesar Menotti & Fa-
biano e convidados: a partir das 
21h - canal da Festa do Peão 
de Boiadeiro de Barretos no 
Youtube: https://www.youtube.
com/festadopeaodebarretos.

Dia 28 de agosto, sábado: 
Show Wesley Safadão e con-
vidados: a partir das 21h - ca-
nal da Festa do Peão de Boia-
deiro de Barretos no Youtube: 
https://www.youtube.com/
festadopeaodebarretos.

Após verificar algumas im-
propriedades nas incorporações 
salariais ocorridas no ano de 
2020, a nova gestão do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de 
Barretos (SAAEB), deu abertu-
ra ao Processo Administrativo 
n.º 301/2021, a fim de apurar 
tais situações que o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
já havia realizado apontamen-
tos nesse sentido.

Segundo o relatório do 
processo administrativo, os 
procedimentos de incorpora-
ções acabaram gerando casos 
de difícil solução, como, por 
exemplo, situações de emprés-
timos e instituição de pensões 
alimentícias sobre seus venci-
mentos majorados pelas incor-
porações; contudo, superiores 
aos limites legais de até 35% 
da margem consignável.

A superintendência da au-
tarquia, junto à diretoria, res-
salta que busca regularizar os 
salários dos servidores consi-
derando a exigência, por parte 
da fiscalização do Tribunal de 
Contas do Estado de São Pau-
lo, da realização de um plano 
para regularização das impro-
priedades ocorridas.

ACIB e Sincomercio entregam 
prêmios da Promoção de Dia dos Pais

Danilo Gouveia Sebastião (Relojoaria Orient), Matheus Muayama Valala Luiz (representante Botâni-
ca Barretos), Edson Abe (diretoria da ACIB/representante Foto King), Miguel Vicente (representante 

GoldMig), Michele Ribeiro  de Oliveira (gerente Sicred), Pedro Soares Ribeiro Santos (ganhador vale-
-compras Manolo Supermercados), Mila Santana Faria (ganhadora da cesta de produtos masculinos).

Elisa Greve - 01 Vale Pou-
pança de R$ 500,00- patroci-
nador Sicredi/Cupom na em-
presa Tecidos Jóia

Maria Júlia Gomes Lemes - 
01 Pulseira em prata 925, 21 cm 
com chapa para gravação mode-
lo 3/1- patrocinador Gold Mig/ 
cupom na empresa Tecidos Jóia

Mila Santana Faria - 01 

Cesta de Produtos de Bele-
za Masculinos- patrocinador 
Perfumaria Emy/cupom na 
empresa Tecidos Jóia

Roseli Aparecida Fukuta 
Ioung- 01 Aparelho Celular 
Samsung Galaxy A02- patro-
cinadores: E.D+, Odonto Com-
pany, Marcão Gás, Botânica/
cupom na empresa Tecidos Jóia

Luanda Lemos Nascimen-
to - 01 Ensaio Fotográfico- pa-
trocinador Foto King/cupom 
na empresa Tecidos Jóia

Mônica R. C. Leme- 01 Fi-
nal de Semana no Ubatã Ther-
mas Parque Hotel em Conceição 
das Alagoas/MG- patrocinador 
A.A. Turismo/ cupom na em-
presa Tecidos Jóia

Operação Interior Mais 
Seguro mobiliza mais de 14,1 

mil policiais militares

Abertas as inscrições para a 3ª Violeira Gedeão da Viola
músicas autorais ou de outros 
compositores. Os candidatos 
deverão apresentar apenas mú-
sicas sertanejas raiz ou caipira, 
que seguem a tradição original 
do gênero, sendo obrigatória a 
apresentação somente instru-
mental ao vivo (viola, violão 
e/ou acordeom).

São 20 vagas disponíveis, 
por ordem de inscrições. As 
inscrições podem ser feitas 
até o dia 19 de agosto, na sede 
da secretaria, localizada na 
esquina da avenida 15 com a 
rua 18, antiga sede do Forum. 
A inscrição também pode ser 
feita pelo e-mail da secretaria 
culturabarretos@gmail.com.

A violeira prevê premiação 
até o décimo lugar: 1º lugar – 
R$ 1.000,00 em dinheiro; 2º lu-
gar – R$ 500,00 em dinheiro; 3º 

lugar – R$ 400,00 em dinheiro; 
4º lugar – R$ 300,00 em dinhei-
ro; 5º lugar – R$ 200,00 em di-
nheiro. Do 6º ao 10º lugar – R$ 
100,00 (ajuda de custo).

Realizada desde 2018, 
com suspensão em 2020 de-
vido à pandemia da Covid-19, 
a  Violeira Gedeão da Viola é 
uma iniciativa da Secretaria 
de Cultura da Prefeitura de 
Barretos, com o objetivo de 
estimular a preservação da 
música que traduz a cultura 
sertaneja, presente até hoje no 
estilo de vida da região.

O evento também home-
nageia um dos mais impor-
tantes violeiros de todos os 
tempos, Gedeão da Viola, que 
escolheu a cidade de Barretos 
como sua base, e onde morreu 
em março de 2005.

SAAE Barretos regulariza salários dos servidores após 
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Impropriedades nas incorporações foram realizadas em gestões passadas

Desta forma, após a con-
clusão do processo admi-
nistrativo, foram buscadas 
alternativas para corrigir as 
impropriedades levantadas, 
bem como auxiliar os servi-
dores que se encontravam em 
situação mais delicada.

A administração está se reu-
nindo com cada servidor a fim 
de discutir soluções, bem como 
informá-los sobre todo o pro-
cesso. Além disso, a diretoria 
já realizou reuniões com as ins-
tituições financeiras em que os 
servidores têm empréstimos, a 
fim de buscar alternativas.

O advogado Bruno Frei-
tas, coordenador jurídico do 
SAAEB, explica que já foi au-
torizado pelo superintendente 

um estudo para reestruturação 
administrativa e da carreira dos 
servidores, por meio da pro-
positura de um novo Plano de 
Cargos e Salários. “O objetivo 
é corrigir desvios e estruturar 
as carreiras, evitando com isso 
que situações como as ocorridas 
possam voltar a ocorrer”, disse.

“Essa gestão, assim como 
todo o governo da nossa pre-
feita Paula Lemos, reforça 
com esse procedimento que 
vem sendo realizado, seu com-
prometimento com a legali-
dade, impessoalidade, morali-
dade e publicidade, de modo 
que ativamente busca corrigir 
qualquer impropriedade iden-
tificada”, destaca o superinten-
dente, Waldo Villani Júnior.

Festa do Peão de Barretos confirma mais 
atrações musicais e esportivas durante Lives
Entre 25 e 29 de agosto público poderá acompanhar evento através de transmissão on-line gratuita
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“Minirreforma trabalhista 
transforma jovens em trabalhadores 
de segunda classe”, diz pesquisadora

Na semana que marca o 
Dia Mundial da Juventude, 
celebrado nesta quinta-feira 
(12) a Câmara dos Deputados 
aprovou o texto-base da Me-
dida Provisória 1045/21, que 
renova o programa de redução 
ou suspensão de salários e jor-
nada de trabalho.

As regras valem para 
quem tem carteira assinada e 
para os contratos de aprendi-
zagem e de jornada parcial. A 
aprovação tem sido criticada 
por especialistas e movimen-
tos que lutam por direitos para 
a juventude brasileira.

O texto-base aprovado cria 
o Programa Primeira Oportu-
nidade e Reinserção no Em-
prego (Priore), direcionado 
a jovens entre 18 e 29 anos, 
no caso de primeiro emprego 
com registro em carteira.

Esse programa é semelhan-
te ao Carteira Verde e Amare-
la, proposto com a MP 905/20, 
que perdeu a vigência sem ser 
votada.  A remuneração máxi-
ma será de até dois salários mí-
nimos e o empregador poderá 
compensar com o repasse de-
vido ao Sistema S até o valor 
correspondente a 11 horas de 
trabalho semanais por traba-
lhador, com base no valor ho-
rário do salário mínimo.

A medida também cria um 
regime especial de trabalho, 
qualificação e inclusão pro-
dutiva, chamado de Requip. 
Destinado a quem está sem re-
gistro em carteira de trabalho 
há mais de dois anos, a jovens 
de 18 a 29 anos e beneficiários 
do Bolsa Família com renda 
mensal familiar de até dois 
salários mínimos, o programa 

prevê o pagamento de bônus 
pelo trabalho em jornadas se-
manais de até 22 horas (BIP) e 
de uma bolsa por participação 
em cursos de qualificação de 
180 horas ao ano (BIQ).

No total, a empresa poderá 
descontar até 15% das contri-
buições devidas ao sistema de 
aprendizagem (Sesi, Senai, Se-
nac e outros). Esse percentual 
vale para o bônus desse pro-
grama e também do programa 
de requalificação (Requip).

Segundo o texto, o gover-
no poderá usar recursos do 
orçamento, do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT) e 
do Fundo de Combate e Erra-
dicação da Pobreza para resti-
tuir os valores ao Sistema S.

O Brasil de Fato entrevis-
tou a socióloga Léa Marques, 
especialista em Direitos da 
Juventude. De acordo com 
ela, o projeto “é uma afronta 
brutal aos direitos da juven-
tude e vão totalmente na con-
tramão do que a juventude 
brasileira precisa e quer, que é 
trabalho decente, exercido em 
condições de liberdade, com 
uma renda adequada, com 
uma jornada de trabalho que 
permita conciliar com os estu-
dos e com o direito à relação 
social e com a família”.

Marques aponta, ainda, 
a falta de diálogo para a vo-
tação do programa. Segundo 
a socióloga, as medidas es-
tão sendo inseridas em uma 
MP que deveria tratar apenas 
de questões emergenciais de 
combate aos impactos so-
cioeconômicos causados pela 
pandemia do novo coronaví-
rus. (Fonte: Brasil de fato)

Segundo o gerente geral do 
North Shopping Barretos, Ricar-
do Martins Marques, a tempo-
rada de vendas provocada pelo 
Dia dos Pais foi um sucesso, 
comprovando o reaquecimento 
da economia, com impacto po-
sitivo no volume de vendas.

“Tivemos um aumento de 
13,3% nas vendas em relação 
ao ano de 2019  e de 9,2% 
no movimento de pessoas no 
shopping”, apontou Marques. 
O comparativo está sendo fei-
to entre 2021/2019, visto  que 
o ano passado os números fo-

ram muito negativos devido 
ao impacto direto do início da 
pandemia do COVID-19.

O gerente chamou a aten-
ção para o fato de que o centro 
de compras tem crescido tam-
bém em operações, apesar da 
forte crise econômica no país.

“Hoje estamos chegando 
em 100 operações em ple-
na atividade, duas recentes 
inaugurações (Du Vallê Café 
Bistrô e Doutor Aqui Cen-
tro de Saúde)  e o anúncio de 
mais algumas  inaugurações 
para este ano ainda. O nosso 

shopping, consolidado como 
referência em compras e la-
zer na região, gera empregos 
diretos para mais de 1.600 
pessoas e movimenta outras 
tantas empresas,  prestadoras 
de serviços, que tem em nos-
sas operações seus clientes e 
que geram mais outras cen-
tenas  de empregos. Isso é de 
fundamental importância para 
que possamos retomar o cres-
cimento econômico em nossa 
cidade e região”, finalizou o 
Ricardo Marques.

Já foram fechados contra-

tos e estão em fase de obras, 
com definição somente de 
data para iniciar suas opera-
ções, a Sant’Vi Calçados e 
Acessórios, a Vivo e a Eco 
Power. O centro de compras 
barretense também segue em 
processo avançado de nego-
ciação com uma loja âncora 
no segmento de moda.

A próxima campanha que 
o North Shopping Barretos 
será a de Natal, que terá início 
no meio do mês de novembro 
e promete ser a maior em vo-
lume de prêmios/valores.

North Shopping registra aquecimento de vendas na temporada do Dia dos Pais
Números positivos mostram que a economia está começando a reagir

A pandemia de coronaví-
rus afetou a todos, impactan-
do grupos sociais, setores e 
empresas. No entanto, mes-
mo com as portas fechadas, 
algumas empresas não abri-
ram mão da proximidade 
com os clientes, ainda que de 
forma virtual. 

De acordo com a secretária 
municipal de Desenvolvimen-
to Econômico. Adélia Bueno 
(foto), após um ano de pande-
mia, a economia dá sinais de 
uma pequena reação.

Ela atribui essa retomada às 
adaptações implantadas por al-
gumas empresas que migraram 
do ponto de venda físico para 
atendimentos e vendas online.

Pequenas empresas apostam em estratégias para a retomada da economia
“Percebemos no final do 

primeiro semestre as adapta-
ções já absorvidas pelos empre-
sários e seus colaboradores e a 
proximidade com a nova forma 
de trabalho. As micro e peque-
nas estão demonstrando uma 
incrível capacidade de se rein-
ventar e até de aumentar suas 
vendas”, afirma Adélia Bueno.

Mesmo em um cenário de 
incertezas, o número de novos 
Microempreendedores Indivi-
duais (MEI) formalizados em 
2021 superou registros em re-
lação ao ano passado. Somente 
na agência do Sebrae Aqui, lo-
calizada na antiga sede da pre-
feitura de Barretos, na rua 30, 
foram mais 200 atendimentos 

desde o início deste ano. 
O Sebrae e a gestão, atra-

vés da agência do Sebrae Aqui, 
disponibilizam as melhores 
soluções para proteger as em-
presas, atuando em várias 
frentes, como a qualificação, 
disponibilizando, gratuitamen-
te, o acesso a todo o conteúdo 
disponível em suas platafor-
mas, cursos e orientações fei-
tas pensando em cada um dos 
segmentos empresariais.

“Estamos trabalhando fir-
mes e trilhando os melhores 
caminhos para a retomada 
econômica da população bar-
retense. A vacinação em mas-
sa e boas práticas de gestão da 
administração são a base de 

apoio à classe empreendedora 
e o caminho menos curto para 
geração de emprego e renda”, 
destaca a secretária munici-
pal, Adélia Bueno.

A prefeitura de Barretos, por 
meio Controle de Vetores, faz 
um pedido aos moradores: per-
mitir que os agentes de endemias 
possam entrar nas residências 
para realização dos trabalhos de 
combate e controle do Aedes 
aegypti, transmissor da dengue, 

Controle de Vetores pede colaboração dos moradores 
para que agentes possam entrar nas residências

chikungunya, zika vírus e febre 
amarela; e do mosquito Lut-
zomyia longipalpis que transmite 
a leishamniose visceral.

A equipe do Controle de Ve-
tores têm encontrado dificuldades 
no acesso a algumas casas por re-
sistência dos próprios moradores. 

A secretaria municipal de Saúde 
alerta que continuam sendo regis-
trados casos de dengue e chikun-
gunya, por exemplo, que pode-
riam ser evitados com o controle 
feito por esses servidores.

De acordo com a coorde-
nadora do Controle de Vetores, 
Cristiane Parreira Lima, “os 
agentes de Controle de Vetores 
estão identificados com duas 
cores de uniforme: azul e cáqui. 
Todos usam crachá com nome, 
foto, função, com número do 
RG e o brasão da prefeitura. 
São pessoas idôneas e prepara-
das para entrar nas residências 
e fazer a vistoria nos quintais, e 
estão sempre identificados”.

Cristiane Lima comenta que 

ultimamente têm acontecido ca-
sos de desacato aos agentes de 
endemias da cidade por mora-
dores que resistem em liberar a 
entrada dos profissionais para a 
inspeção. Ela ressalta que, espe-
cialmente nesse período de pan-
demia, os agentes estão tomando 
todas as medidas de prevenção 
para evitar a contaminação do 
vírus, portanto “os moradores po-
dem ficar tranquilos. Seguimos 
com todos os protocolos de higie-
ne contra o coronavírus, como o 
uso de máscara e álcool em gel”. 

A coordenadora orienta 
ainda que, em caso de dúvida, 
os moradores entrem em con-
tato com o Controle de Veto-
res pelo telefone 3325-7088.

São Paulo libera eventos partir do dia 17 de agosto
O governo do Estado de São Paulo anunciou a liberação de alguns eventos sem limite de público a partir do dia 17 de agosto. Convenções, 

feiras corporativas, congressos, formaturas, casamentos, jantares e festas de debutantes estão liberados, desde que sigam as normas de 
segurança: uso de álcool em gel, máscara e distanciamento de um metro. Eventos que geram aglomerações, nos quais não há como essas 
medidas serem tomadas, caso de shows de médio e grande porte, festas em casas noturnas e competições com público, continuam proibidos. 
Houve flexibilização devido à queda de ocupações de pacientes de Covid-19 nos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e também por 
causa da diminuição das internações por Coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, em um mês, o número total de hospitaliza-
ções caiu 35,9%. Esse é o menor número de internações desde 28 de fevereiro de 2021, quando o estado registrou 15.740 pessoas hospita-
lizadas pela Covid-19. A inspeção será realizada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Vigilância Sanitária estadual e por meio de parcerias com o 
Procon. Quem não cumprir as normas de respeito à capacidade máxima do espaço ou permitir aglomerações poderá ser multado.
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Alunos da APAE de Bar-
retos participaram de evento 
especial alusivo às olimpíadas. 
As competições aconteceram 
na última terça-feira (10), nos 
períodos de manhã e tarde.

Cerca de 200 alunos partici-
param, sendo eles das áreas so-
cioeducacional, alfabetização ini-
cial e centro de vivência (idosos).

A atividade extraclasse tem 
por objetivo trabalhar a socia-

lização em grupo, autoestima, 
a importância de ganhar e per-
der com respeito e dignidade. 
Ao final das competições, to-
dos os alunos ganharam uma 
medalha especial.

Em evento de inauguração 
dos novos estúdios do Centro 
de Mídias SP (CMSP), o se-
cretário estadual da Educação, 
Rossieli Soares, e o vice-gover-
nador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, anunciaram uma série 
de mudanças que beneficiarão o 
quadro de funcionários da rede 
estadual de ensino de São Paulo.

Entre as principais alterações 
estão o pedido de revogação do 
dispositivo legal que impede a 
participação por cinco anos dos 
servidores que saíram do Pro-
grama de Ensino Integral (PEI); 
a prorrogação do contrato dos 
agentes de organização escolar 
(AOEs) e dos docentes categoria 
O, e a adequação do projeto de 
lei Projeto de Lei Complementar 
nº 26/2021 (PLC 26/2021), para 
atender os docentes contratados 
temporariamente.

“Tem muitos professores que 
tiraram licença para estudar e 
não podiam voltar para escola de 
tempo integral e isso não é justo, 
então essas regras vão mudar. A 
ideia também é fazer essa revisão 

de carreira como processo de va-
lorização dos nossos agentes de 
organização escolar”, declarou 
Rossieli Soares.

Atualmente, 1.352 AOEs da 
rede pública estadual têm con-
trato com vencimento em outu-
bro. A Secretaria da Educação 
do Estado propõe a prorroga-
ção por um ano destes contra-
tos e a permanência dos agen-
tes que hoje estão contratados. 
Está sendo solicitada também 
a prorrogação de contrato dos 
18.662 docentes da categoria 
O, que vence no final desse ano.

A carreira do Agente de Or-
ganização Escolar será reela-
borada, por meio de projeto de 
Lei, com ênfase em uma base 
pedagógica.

Foi anunciada também revi-
são do PLC 26, para adequar os 
vencimentos dos docentes tem-
porários ao dos efetivos. Um 
dos objetivos é a adequação do 
salário dos docentes contrata-
dos temporariamente à Lei Fe-
deral nº 11.738/2008.

O pedido de revogação do 

dispositivo legal que impede a 
recontratação por cinco anos dos 
servidores que saíram ou foram 
afastados do PEI permitirá a re-
contratação dos servidores.

A secretaria prepara uma pro-
posta de projeto de lei, para en-
vio a Assembleia Legislativa de 
São Paulo, com a revogação da 
medida vigente ( na Lei nº 1.164 
de dezembro/2012) que impede 
o reingresso dos docentes.

Hoje, qualquer professor 
que deixe o PEI fica impedido 
de retornar ao programa por 5 
anos, seja por mudança de ci-
dade, para fazer um curso ou 
por uma questão de saúde, por 
exemplo. A proposta da secreta-
ria é que o impedimento passe a 
vigorar apenas para aqueles que 
tiverem sofrido penalidades, por 
qualquer tipo de ato ilícito, nos 
últimos 5 (cinco) anos.

O PEI está em processo de 
expansão com 779 novas es-
colas em tempo integral, anun-
ciadas em julho desse ano. Em 
2022 serão 1.856 unidades den-
tro do modelo.

Com o isolamento social e 
as mudanças de comportamento 
impostas pela pandemia, os pro-
cessos seletivos on-line se tor-
naram uma realidade recorrente.

Devido às restrições, as 
empresas adotaram uma abor-
dagem quase ou totalmente re-
mota para realizar suas novas 
contratações, visando averiguar 
as competências dos candida-
tos por meio de vídeo-chama-
das e/ou ligações telefônicas, 
e recebendo documentação por 
e-mails e aplicativos de mensa-
gens como o WhatsApp.

E essas mudanças tendem a 
permanecer na rotina das em-
presas mesmo após a pandemia.

De acordo com uma pes-
quisa realizada pela Weseek, 
startup da Catho, quase metade 
das empresas (48%) pretende 
manter os processos seletivos 
on-line para contratar novos 
colaboradores, mesmo com o 
fim das restrições e isso exige 
adequações também no com-
portamento corporativo.

Segundo o docente, Alexan-
dre Henrique Martins, da área 
de gestão e negócios do Senac 
Barretos, os processos seletivos 
realizados de forma on-line são 
benéficos tanto para as empre-
sas quanto para os candidatos.

“Esses processos ganharam 
muita força com a pandemia. O 
que era tratado como exceção, 
para casos em que o candidato 

Já está em vigor no muni-
cípio de Barretos a Carteira 
de Identificação da Pessoa 
com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), por meio da 
Lei 10.963/21, de autoria da 
prefeita Paula Lemos.

A emissão não é obrigató-
ria, mas é a garantia da obten-
ção de vários direitos, como o 
acesso e o atendimento prefe-
rencial a vários serviços pú-
blicos e privados.

A carteirinha é emitida de 
forma gratuita e só são neces-
sários os dados pessoais da pes-
soa cadastrada, incluindo nome 
completo, documento de iden-
tificação, CPF, data e local de 
nascimento, tipo sanguíneo, en-
dereço e telefone, além de uma 
fotografia 3x4 e um laudo médi-
co fornecido por um especialista 
em Neurologia ou Psiquiatria 
atestando a condição de saúde.

A solicitação deve ser feita 

As conferências de Assistência Social são espaços de caráter deliberativo que oportunizam o debate, 
avaliação e a proposição de novas diretrizes para a Política de Assistência Social e o aprimoramento do SUAS 
(Sistema Único de Assistência Social), nas três esferas de governo, municipal, estadual e federal. É o momento 
de ouvir as demandas e propormos soluções com objetivo de garantir os direitos das pessoas. Em Barretos, 
a Conferência Municipal de Assistência Social é realizada sempre a cada dois anos. Em 2021, a conferência 
chega a sua 14º edição com o tema “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamen-
to público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, proposto pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS), com realização prevista para o dia 23 de agosto, a partir das 14 horas. Por conta 
da pandemia, este ano a realização será feita de forma virtual, sendo transmitida por meio do canal do Youtube 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Podem participar as Organizações 
da Sociedade Civil, Trabalhadores do SUAS, Usuários da Assistência Social, representantes do poder público 
bem como também quem mais tiver interesse pelo tema. A conferência conta com o apoio na organização do 
Conselho Municipal de Assistência Social de Barretos. Na oportunidade também serão eleitos representantes 
para participar da conferência estadual. “Este é um momento de grande importância e participação popular e 
valorizamos muito esses espaços, pois sabemos que ouvindo a população é possível implementar uma políti-
ca de Assistência Social que vá de encontro com os anseios das pessoas”, comenta a prefeita Paula Lemos.

Desde o dia 11 de agosto de 
2020, data em que aconteceu o 
credenciamento para atender 
pacientes com COVID-19, o 
Hospital Estadual de Bebe-
douro passou a ser gerenciado 
pelo Hospital de Amor.

Com 250 colaboradores, 20 
médicos, 20 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 
20 de enfermaria destinados 
para o combate do novo coro-
navírus, o hospital realizou, só 
neste período, 982 atendimen-
tos e salvou 635 vidas.

De acordo com o gerente de 
enfermagem da unidade, Leo-
nardo Nogueira, a comemora-
ção tem outro motivo especial. 
“Além de estarmos celebrando 
um ano de atendimentos e vi-
das salvas, compartilhando as 

Hospital Estadual de 
Bebedouro comemora 1 ano sob 

gestão do Hospital de Amor

lágrimas das perdas e as ale-
grias das altas, apoiados no que 
se traduz o Hospital de Amor, 
também estamos ansiosos pela 
liberação da terceira fase, que 
é quando iremos iniciar as 
atividades como um hospital 
geral, levando saúde de quali-

dade e humanização para toda 
a população”, afirmou.

Durante esta semana, a 
equipe do Hospital Estadual 
de Bebedouro realizará ações 
comemorativas na unidade e 
missa na Igreja Nossa Senho-
ra Aparecida, em Bebedouro.

APAE premia alunos em 
Olimpíadas e destaca integração

Secretaria Municipal de Assistência Social realiza a 
14º Conferência Municipal de Assistência Social

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo anuncia 
mudanças que beneficiam profissionais da Educação

Carteirinha de Identificação garante direitos a 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista

CRAS DE BARRETOS:
CRAS I - Endereço: Av. Fraternidade Paulista, n.º 1060 - Jd. Caiça-
ra. Telefone: (17) 99174-6856 e (17) 982207882;
CRAS II - Endereço: Rua 04, n.º 0745 – Clementina. Telefone: (17) 
981991324 e (17) 982150224;
CRAS III - Endereço: Rua Paulo Diogo Valim, n.º 3 - Zequinha 
Amêndola. Fone: (17) 3322 5499 e (17) 982310339;
CRAS IV - Endereço: Rua 14, n.º 4077 – Ibirapuera. Fone: (17) 
99179-9856 e (17) 981630358.

nos CRAS (Centros de Refe-
rência em Assistência Social 
de Barretos), de segunda a 
sexta, entre 7h30 e 12 horas, 
e das 13h30 à 17 horas. A 
carteirinha terá validade de 5 
anos, podendo ser renovada.

De acordo com a prefeita 
Paula Lemos, um dos objeti-
vos do seu governo é promo-
ver a inclusão social, tornar a 
cidade inclusiva. “Nossa luta 
é constante. Sempre fui uma 
pessoa de luta pela inclusão, 
assim quero uma Barretos mais 
inclusiva, com mais respeito e 
amor”, ressaltou a prefeita.

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS

Relatório médico confirman-
do o diagnóstico com o CID; 
Documentos pessoais da Pessoa 
com Transtorno do Espectro 
Autista e de seus pais ou res-
ponsáveis (Certidão de Nasci-
mento ou Carteira de Identidade 
e CPF); Comprovante de ende-
reço atualizado da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista 
e de seus pais ou responsáveis; 
Fotografia no formato 3x4; e 
Documento comprobatório do 
tipo sanguíneo da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista.

Pandemia altera o comportamento das empresas
não poderia se deslocar, passou 
a ser rotina e deve permanecer 
pelo menos dentro de algumas 
etapas. As entrevistas funcio-
nam da mesma maneira e testes 
também são aplicáveis. É pos-
sível que, num momento não-
-pandêmico, as empresas reser-
vem o encontro presencial para 
as dinâmicas de grupo e etapas 
mais decisivas/finais”.

E mesmo após as contrata-
ções foi necessário promover 
adequações. Para preservar a 
saúde dos colaboradores, di-
versas empresas conduziram a 
integração dos novos colabo-
radores também remotamente, 
afinal, muitos seguem traba-
lhando em casa.

“As empresas mudaram e 
abriram a mente para terem me-
lhores percepções sobre os pos-
síveis futuros colaboradores. 
Investimento em tecnologia e 
boas plataformas para condu-
zir os processos, melhoria nas 
redes/internet, observação fre-
quente e mais apurada do per-
fil que se aproxima da cultura 
organizacional da empresa e 
de seus valores e, claro, talvez 
o principal fator seja a capaci-
dade de adaptação ao trabalho 
remoto e flexibilidade em rela-
ção à metodologia de trabalho”, 
ressalta o docente.

Atento aos novos perfis exi-
gidos pelo mercado, o Senac 
Barretos está com inscrições 

abertas para cursos técnicos 
na área de gestão e negócios, 
como Técnico em Administra-
ção, Técnico em Recursos Hu-
manos e Técnico em Finanças.

“Os cursos do Senac Barre-
tos possuem conteúdo revisado 
com frequência, direcionado 
pelos docentes conforme o mo-
mento em que vivemos. Logo, 
esses cursos oferecem um olhar 
diferenciado tanto em emba-
samento técnico quanto a vi-
vências e particularidades que 
ocorrem no mercado de traba-
lho, oferecendo aos alunos, por 
meio de metodologia ativa, a 
possibilidade de vivenciar a 
realidade da área”, explica Ale-
xandre Martins.

PROMOÇÃO
O Senac Barretos está com 

uma campanha promocional 
para todos os cursos técnicos 
com início previsto para o se-
gundo semestre, com mensa-
lidades fixas de R$ 99. Para 
conhecer mais sobre os cursos 
técnicos na área de gestão e ne-
gócios oferecidos pelo Senac 
Barretos e saber sobre as ins-
crições, basta acessar o Portal 
Senac: https://www.sp.senac.
br/senac-barretos.
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