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NOTIFICAR CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS AUXILIA NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - “A parcela de pessoas
idosas no Brasil está em ascensão: segundo dados preliminares do Censo Demográfico 2022, esse grupo cresceu de 10,8%, em 2010, para
16,7% dos habitantes no país.”
OPINIÃO - Leia na página 2

Ano IX - Edição nº 488 - Ditribuição Gratuita

COLUNA PITA FOGO

Política, opinião e muita informação
Página 4

Empresários de Barretos e Colina participam
de ação do Sebrae-SP em Nova York
Visitar uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, a Summer Fancy Food
Show, além de uma série de estabelecimentos para conhecer as tendências globais fazem parte
da programação da Missão Empresarial promovida pelo Sebrae-SP em Nova York, até este sábado, 18 de junho. Vinte empresários do Estado de São Paulo, incluindo empresários de Barretos
e Colina, participam da ação em busca das novidades do setor, exemplos de gestão de crise durante e pós-pandemia e oportunidades de exportação.
Página 2

Fundo Social recebe doação de 2 mil
escovas de dente e de 200 cobertores

Comissões de Família e da Infância
e Juventude da OAB promovem
ações benéficas à população

As comissões na 7ª Subseção existem para assessorar,
atualizar e transmitir conhecimentos jurídicos aos advogados, profissionais do direito e
toda população.
A partir dessa premissa, as
comissões do Direito de Família
e a da Infância e Juventude estão
atuantes nas realizações de diversos eventos técnicos, cursos, palestras, bate-papos em ‘lives’ nas
redes sociais, entre outras ações.
Fazem parte da comissão
do Direito de Família, a dra.
Letícia Catani, dra Jacilene
Girardi, dra. Jessica Aline
Florêncio da Silva Pereira,
dr. Pamilhan Fortaleza, dra.
Paola Iunes, dra. Joyce Rodrigues, dra. Cristiane Bolsoni e
dra. Claudia Teles.
A comissão da Infância e da
Juventude está também atuante

e um dos seus objetivos é promover e debater em palestras
ou lives, temas relevantes para
o desenvolvimento saudável
das crianças e dos adolescentes.
Segundo os advogados envolvidos, por meio das lives é
possível levar informações ao
público de uma forma abrangente, descomplicada e que
aquela pessoa que assista entenda e tenha conhecimento sobre o seu direito e que há órgãos
que podem e devem protegê-la.
As advogadas dra Jessica
Aline Flôrencio da Silve Pereira e dra. Lívia Carvalho
também integram a Comissão
da Infância e da Juventude.
A população pode ter acesso
às informações das comissões de
família e a da infância e juventude, no perfil da OAB Barretos no
Instagram, pelo @oabbarretos.

O Fundo Social de Barretos recebeu na última terça-feira (14), a doação de duas
mil escovas dentais da Clínica
Sempre Sorrindo, entregues
pelo Dr. Raphael Brigagão.
“Quero agradecer à Clínica
Sempre Sorrindo por nos ajudar a levar saúde bucal para as
famílias acolhidas pelo Fundo
Social. A saúde começa pela
boca e poder proporcionar
esse cuidado aos barretenses
que mais precisam é muito
gratificante”, disse a presidente Letícia Lemos.
CAMPANHA
DO AGASALHO
No mesmo dia o FSS rece-

beu também a doação de 200
cobertores para a Campanha
do Agasalho 2022. De acordo
com Letícia Lemos, 100 deles foram doados pela Associação Comercial e Industrial
de Barretos (Acib), através
do empresário Gustavo Miziara, que representou o conselheiro consultivo da Acib,
Giovani Barroti. Já os outros
100 foram oferecidos pelo
advogado e Secretário Municipal de Indústria, Comércio
e Emprego, Roberto Arutim.
“Essas doações chegaram em
boa hora. Iniciamos a semana
com muito frio e com a solidariedade do nosso povo podere-

mos acolher muitas famílias,
levando mais calor humano
nesse inverno”, agradeceu.
Doações podem ser entregues na sede do Fundo Social, na rua 16, n° 52, entre as
avenidas 29 e 31, ou nos pontos de coleta abaixo. Mais informações pelo telefone (17)
3612-2860: North Shopping
Barretos, Clínica L’Essence Av. 27, 981 (esquina R. 24),
Salão La Bella - Rua 6, 766
(15x17), Sede do PROCON
BARRETOS: Av. 23, 720
(18x20) – Centro, Escolas
particulares (Drummond/Liceu/Nomelini/Colégio Barretos e Colégio Plus)

Miss & Mister Rodeio Brasil 2022
serão eleitos em Barretos no sábado

BEC Sub 17 joga contra o Santos no sábado
Barretos Esporte Clube tem mais um confronto emocionante pela
frente. Neste sábado (18), o BEC enfrenta o Santos Futebol Clube,
às 11 horas, no Estádio Antônio Gomes Martins, na segunda fase do
Campeonato Paulista Sub-17. O time barretense é o 2° colocado do
grupo 01, atrás apenas do Mirassol, e 13° colocado na classificação
geral do campeonato, que conta com a participação de 32 clubes
classificados na primeira fase. A entrada custa 1 kg de alimento. A
partida é realizada pela prefeitura de Barretos, por meio da Secretária
Municipal de Esportes e Lazer, Barretos Esporte Clube, Santos Futebol Clube e Federação Paulista de Futebol.

Acontece neste sábado (18), no Barretos Park Hotel, hotel exclusivo do Parque do Peão de Barretos, a final
do Concurso Miss & Mister Rodeio Brasil 2022, a partir das 20 horas. Vinte participantes disputarão os títulos de
mais belos do rodeio brasileiro. Além dos primeiros colocados, os segundo, terceiros e quartos também recebem
títulos de Miss Cowgirl Brasil e Mister Cowboy Brasil; Miss e Mister Brasil Sertanejo; Musa do Rodeio Nacional e
Mister Agroboy Brasil. O casal vencedor irá suceder a Mariana Roberti e a Bruno Canaan.
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Pequenos
negócios
poderão
participar de
Rodada de
Crédito em
Barretos
Conseguir crédito é uma
das principais dificuldades do
micro e pequeno empresário
e mais um desafio no caminho para o crescimento do
negócio. Diante desse tema
que pode parecer complexo
para empreendedores e empreendedoras, o Sebrae-SP
vai realizar a Rodada de Crédito no dia 4 de julho, das 9
às 13 horas, na Associação
Comercial e Industrial de
Barretos (ACIB). As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas pelo telefone (17)
3321-6470, opção 4. Podem
se inscrever Microempreendedores Individuais (MEIs),
micro e pequenas empresas
de Barretos e região. Será
uma oportunidade para os
empresários conhecerem as
linhas de crédito disponíveis
no mercado e tirarem dúvidas diretamente com as instituições financeiras presentes
na ação. A Rodada de Crédito começará com uma palestra sobre crédito. Em seguida, as instituições financeiras
apresentarão suas equipes
e as linhas de financiamento disponíveis para fazer o
atendimento individualizado
com os interessados. Já estão confirmadas no evento,
até o momento, Desenvolve
SP e ACCrédito.
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Cotidiano
Empresários do setor de alimentação de Barretos e
Colina participam de ação do Sebrae-SP em Nova York
Missão empresarial vai visitar a Summer Fancy Food Show e mais de 30 estabelecimentos para conhecer as tendências globais
Visitar uma das maiores
feiras de alimentos e bebidas
do mundo, a Summer Fancy
Food Show, além de uma série de estabelecimentos para
conhecer as tendências globais fazem parte da programação da Missão Empresarial
promovida pelo Sebrae-SP
em Nova York, entre 11 e 18
de junho. Vinte empresários
do Estado de São Paulo participam da ação em busca das
novidades do setor, exemplos
de gestão de crise durante e
pós-pandemia e oportunidades de exportação.
A Summer Fancy Food
Show é uma das mais importantes feiras mundiais do
setor e vai mostrar produtos,
tendências e ingredientes que
estarão nas prateleiras dos
supermercados, nos serviços
de restaurante e na casa dos
consumidores nos próximos
meses, anos e décadas. Estão
previstos mais de 200 mil produtos de 2,8 mil expositores
de 54 países. A feira ocorre
no centro de exposições Jacob
Javits Center.
Para esta edição, o Sebrae-

-SP selecionou 20 empresários, donos de pequenos negócios da alimentação, como
restaurantes, hamburguerias,
padarias, frutarias, pub, cervejaria e indústria de chocolates.
De acordo com a última
pesquisa do Sebrae-SP sobre o
impacto da pandemia nos pequenos negócios, os serviços
e indústrias de alimentação
estavam em ritmo de recuperação. No caso dos serviços, a
queda do faturamento chegou
a 66% no início da pandemia,
e a indústria, a -60%. Entre
o fim de abril e começo de
maio, as reduções estavam em
27% e 18%, respectivamente.
“Nosso compromisso é
apoiar os empreendedores a
construir negócios relevantes
e sustentáveis. Nesta missão,
vamos na busca de novos conhecimentos,
experiências
e parcerias para garantir o
aprimoramento das empresas do setor de alimentação
fora do lar, para que tenham
competitividade e continuem
sua jornada de reconstrução
pós pandemia”, afirma Tirso
Meirelles, presidente do Se-

brae-SP.
Além da participação na
feira, a programação da missão inclui mais de 30 visitas
técnicas guiadas em estabelecimentos de alimentação,
restaurantes e varejo de Nova
York. A agenda foi dividida
por temas. Na quarta, dia 15,
o grupo visitou negócios que
sobreviveram à pandemia
para entender quais alternativas os empreendedores buscaram, com destaque para os
estabelecimentos do Chelsea
Market, referência no mercado de alimentação e varejo.
“Os empresários tiveram
a oportunidade de não só conhecer as tendências, mas
também ouvir dos empreendedores locais como sobreviveram à pandemia. E os
especialistas do Sebrae em
alimentação, varejo e internacionalização vão ajudar o
empreendedor brasileiro a colocar em prática tudo que foi
visto em Nova York, levando
em consideração os aspectos
regionais e de mercado”, destaca Ivan Hussni, diretor técnico do Sebrae-SP.

Opinião

JUNHO VIOLETA
Notificar casos de violência contra idosos
auxilia na promoção de políticas públicas
A parcela de pessoas idosas no
Brasil está em ascensão: segundo dados preliminares do Censo
Demográfico 2022, esse grupo
cresceu de 10,8%, em 2010, para
16,7% dos habitantes no país.
O envelhecimento provoca a
tendência de aumento nas limitações funcionais, o que expõe o
indivíduo com mais de 60 anos a
situações de vulnerabilidade, inclusive no ambiente doméstico.
Especialistas defendem que
notificar às autoridades sobre
casos suspeitos de violência
contra idosos é imprescindível
para garantir o bem-estar e a segurança na terceira idade.
Envelhecer é um processo natural ao qual todos estão
sujeitos, portanto, o tratamento
legal deve ser adequado e prezar pela equidade. “Promover
informações que sensibilizem
e auxiliem a sociedade a identificar e denunciar sinais de irregularidades é imprescindível
para preservar a integridade
desse público”, considera o docente do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, professor
Guilherme Ramires Cavallari.
O docente explica ainda que
as formas de violência se apresentam como ações (agressões
físicas, psicológicas, sexuais,
corrupção patrimonial e/ou
moral) ou omissões (negligência ou abandono), cometidas
uma ou várias vezes, capazes
de afetar a saúde e de impedir o
convívio social de idosos.
“As notificações sobre esses
atos podem dar suporte à criação de políticas públicas sobre
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o tema e proteger ainda mais
esse grupo”, afirma o jurista.
Identificar sinais de maus
tratos não é uma tarefa simples,
segundo Cavallari.
“É comum que a vítima dos
abusos não aborde o assunto
com facilidade, mas é importante observar mudanças de
comportamento bruscas, falta
de apetite ou perda de peso,
hematomas, machucados, além
de sinais de medo ou respeito
exagerado com parentes ou cuidadores”, afirma ele.
DENÚNCIA
O Estatuto do Idoso prevê
que os casos suspeitos de violência praticada contra pessoas com
mais de 60 anos devem ser objeto de notificação compulsória
pelos serviços de saúde públicos
e privados à autoridade sanitária.
Se a situação persistir ou for
confirmada, a questão deve ser
comunicada ao Conselho do
Idoso, ao Ministério Público ou
à Delegacia de Polícia.
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 4 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
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Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis,
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e
tem alcance de 12 mil leitores.

Há cenários em que a percepção sobre irregularidades pode
ser prejudicada, como em abusos
psicológicos ou patrimoniais.
“O idoso, muitas vezes, não
julga pertinente compartilhar essa
experiência com profissionais de
saúde”, ressalta o professor.
“É importante que esses indivíduos tenham uma rede de
apoio diversa, principalmente
quando levamos em conta que
os maus tratos podem acontecer dentro das relações familiares ou em ambiente de trabalho”, continua.
É possível fazer uma denúncia anônima por meio do
Disque 100, da Secretaria de
Direitos Humanos.
“Parentes, vizinhos, cuidadores ou mesmo as próprias
pessoas idosas que se sintam
lesadas podem buscar ajuda de
um advogado de confiança ou da
Defensoria Pública Estadual para
sanar dúvidas e receber apoio jurídico”, completa o docente.

O objetivo na quinta, dia
16, foi apresentar as inovações no varejo alimentício
com visita ao Costco, Stew
Leonard´s e Whole Foods. O
dia seguinte será dedicado ao
Brooklin, com destaque para
os serviços de alimentação,
modelos de negócios adaptados às tendências do consumidor e aprofundamento do
conhecimento de negócios locais e suas capilaridades.
Os empreendedores também participarão de um
hackathon, uma dinâmica
para entender o que pode ser
feito nos seus próprios negócios a partir das visitas e
tendências conhecidas. Após
a missão, os participantes seguem com acompanhamento
dos consultores do Sebrae-SP
para aplicação das tendências
em seus negócios.
NEGÓCIOS
As empresas participantes
são: Vila Sette Conveniência,
de Barretos; Santé Cacau, de
Colina; Pork Angus, de Cristais Paulista; Casa da Esfiha
Mesa do Califa, de Guarulhos;
Don Mantelli, de Marília;
Smart Burger, Kyodo Temaki
House e Taps Consultoria, de
Osasco; Frutaria Alphaville,
de Barueri; Pão do Parque,
Eat Restaurante e Baianí de
São Paulo; FCB Gastro Pub
e Cerveja Cão Loko de São
José dos Campos; e Marlinda
Bolo de Rolo, de Taubaté.

A informação com precisão e credibilidade

PAINEL

FATO PITORESCO 1
Guilherme Ávila (PSDB) citou
um fato pitoresco durante entrevista na Rádio Bebedouro na segunda-feira (13). Disse que passava pela Avenida das Nações
e viu um servidor da prefeitura
removendo braços de luz de alguns super postes. Ao indagar, o
homem disse que estava levando para instalar em outro lugar.

Municipal de Barretos. Informações
dão conta de que o casal não é
mais parceiro de Rodrigo Malaman
(PSDB) no qual ajudou a eleger.

FATO PITORESCO 2
Durante a prosa, Guilherme
Ávila descobriu que um vereador
disse que a Avenida das Nações
estava muito bem iluminada e solicitou para a prefeitura que levasse
alguns braços de luz daqueles postes para iluminar uma rua que tinha pouca luz. O secretário municipal, obediente, atendeu o pedido.

MUI AMIGOS
Pergunta da hora sobre a CPI
do Recinto: porque os tucanos
Raphael Silvério e Rodrigo Malaman não estão jogando contra
para defender o também tucano, ex-prefeito Guilherme Ávila?

NO PÓDIUM
Geninho Zuliani (União Brasil
- SP) está entre os parlamentares
da Câmara dos Deputados que
mais apresentaram projetos em
2021. É o 10º colocado na lista
do Congresso em Foco com 34
projetos. Na sua frente está Alexandre Frota (PSDB - SP) em 1º
lugar com 224 projetos. Em 2º,
Carlos Bezerra (MDB-MT) com
223; e em 3º vem José Nelto (Podemos-GO) com 64 projetos.
APOIA OU NÃO APOIA?
“Odair Silva (Patriota) não é
o candidato do Grupo Monteiro
de Barros”. A afirmativa foi feita
pelo jornalista Luís Otávio Martins durante o Programa O Diário
News da Rádio Independente no
dia 3 de maio. Disse ainda que a
candidatura é legítima e construída por um desejo pessoal e
pelo seu grupo de amigos.
PERDEU A PARCERIA?
Rita Beirigo, que é esposa do líder comunitário Edelcio de Moraes
Sabino, foi exonerada do cargo de
assessora parlamentar da Câmara

VAI DE DOBRADINHA
Falando nele, Edelcio de Moraes Sabino virá candidato a deputado estadual. Apoiará Dirceu Dalben (CID), atual deputado estadual
que se candidatará para federal.

CORAÇÃO ABERTO
O generoso barretense tem feito boas doações para o Fundo Social de Solidariedade. Mas seria justo com a população se o tal fundo
tivesse um site demonstrando para
quem e onde foram as doações.
NOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS
Depois de brigar com Juma,
Jove partirá com o pai em viagem para Barretos. Na tradicional Festa do Peão ele conhece
Miriam. Jove cruzava com ela na
estrada e a atração mútua era sedutora. Acompanhe os próximos
capítulos da novela Pantanal.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. Quarta-feira vira sábado e um momento vira oportunidade.” (Pedro Bial)

Sextou (17) em clima de aniversário para Lucas Queiroz Juvêncio.
O estudante de Design Gráfico da UNIFAFIBE, e integrante do
time de Comunicação da Prefeitura de Barretos, recebe todo o
carinho dos pais Reginaldo e Erika, das irmãs Rafaela, Gabriela,
além de muitos cumprimentos de familiares e amigos. Parabéns!

Cleiton Matos Lambert brindou mais um aniversário ontem
(16). A festa, para comemorar a data especial, aconteceu em
um pesqueiro, na cidade de São José do Rio Preto, ao lado de
familiares, amigos e do maridão Felipe (foto). Parabéns!

Tiago Cardoso, publicitário, jornalista e Servidor Público
Municipal do Setor de Comunicação da Prefeitura de
Barretos, completou mais um ano de vida na última
quarta-feira (15). Os mimos e paparicos ficaram por conta da
esposa Aline e da filhota Sofia (foto). Felicidades Tiagão!

Quem apagou mais uma velinha do calendário da vida no
último dia (09), foi Simone Silva Tedesco. A Chefe do Setor Administrativo da Educação Municipal, recebeu todo o carinho
do marido Laércio e da filha Vitória (foto). Parabéns Simone!

Paulo Henrique e Ana Cláudia sãos os novos sócios-proprietários do Conversa Fiada Boteco. O espaço continua na avenida
41 com a Rua 36, no bairro Alvorada, oferecendo aquele espeto
de respeito, porções, drinks e aquela cerveja gelada. TOP 10!

A bela Letícia Iashima comemorou idade nova ontem, quinta-feira (16). A empresária de uma badalada loja de roupas
da cidade, recebeu na data especial, os mimos e paparicos
do amado Leandro Pelissari (foto), dos pais José e Elisabete,
da irmã Juliana, do sobrinho Victor, e as felicitações dos
amigos e familiares. Felicidades Lê! (foto: Flávio Semilha)
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POLÍTICA

Deputado Geninho
Paulo Correa cobra piso salarial nacional aos agentes
cobra Ministério da Saúde
comunitários de saúde e combate às endemias
O vereador e presidente da
Câmara de Barretos, Paulo Correa, encaminhou requerimento à
prefeitura questionando o cumprimento da Emenda Constitucional nº 120/2022, que estabelece o pagamento do piso nacional
de dois salários mínimos (R$
2.424,00) aos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de

combate às endemias (ACE).
A mesma emenda estabelece, também, o pagamento
de adicional de insalubridade
e aposentadoria especial devido à natureza do trabalho que
os agentes desenvolvem.
“Os agentes comunitários
de saúde e combate às endemias são de suma importância

para a solidificação da atenção primária. Eles que estão
diariamente acompanhando a
população, atuam para evitar
o agravamento de várias enfermidades. Quando se fala
em linha de frente, os agentes
estão entre os mais importantes, devendo ser valorizados”,
disse Paulo Correa.

CPI do Recinto recebe documentos da prefeitura
e decide convocar mais quatro testemunhas
Durante reunião na última
terça-feira (14), a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga possíveis
irregularidades na aplicação
da verba, no valor de mais de
R$ 8 milhões, para reforma do
Recinto Paulo de Lima Correa
e implantação de um Centro
de Excelência em Hipismo no
local decidiu convocar mais
quatro testemunhas.
Serão convocados o ex-prefeito Emanoel Mariano
Carvalho (prefeito em 2012,
ano em que o convênio para
a reforma do recinto foi assinado); o responsável pela
elaboração do Termo de Referência para o projeto de reforma; o responsável técnico
da empresa CBN Construtora
LTDA (que teria abandonado
as obras em 2013) e o gestor

do contrato da licitação.
Todos os depoimentos foram agendados para o dia 29
de junho, a partir das 14 horas.
Para a reunião da terça-feira (14) foi intimado a prestar
depoimento o presidente do
CONDEPHAAT ( Conselho
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de
São Paulo), Carlos Augusto
Mattei Faggin, mas ele não
compareceu.
Os vereadores Angelo Tegami, Raphael Silvério e Nestor Leonel, também, analisam
as cópias enviadas pela prefeitura de todos os processos
que envolvem a reforma do
recinto, desde o convênio assinado com o governo federal,
em 2012, até as etapas de execução e finalização das obras.

Carlão do Basquete quer
punição mais severa para
quem espalha fake news

Usando a tribuna da Câmara Municipal de Barretos,
o vereador Carlos Henrique
dos Santos, Carlão do Basquete, fez um apelo aos deputados
federais, em Brasília, para que

votem e aprovem os projetos
de lei que tramitam no Legislativo federal, que combatem e
proíbem a propagação de fake
news, as falsas notícias, pelas redes sociais. “Devem ser
aprovadas punições mais severas para quem propagar as fake
news nas redes sociais”, defendeu Carlão do Basquete. Durante sua manifestação, Carlão
do Basquete reforçou aos barretenses para que não atuem e
não espalhem pelas redes sociais, notícias falsas, pois estas
podem prejudicar a sociedade
brasileira como um todo.

Vereador Nestor Leonel
solicita implantação de
Academias ao Ar Livre para
pessoas com deficiência

O vereador Nestor Leonel
solicitou da prefeitura estudos
sobre a possibilidade de proceder a instalação de Academias ao Ar Livre adaptadas
para pessoas com deficiência,
no município.
Nestor relata em seu requerimento que “a prática regular de qualquer atividade
física é extremamente importante, pois são muitos os benefícios que ela traz para a
vida de qualquer pessoa, auxilia no bem-estar, na qualidade
de vida, combate o sedentarismo, previne doenças”.
Segundo o vereador, “pessoas com redução de mobili-

dade sofrem uma diminuição
do nível de atividade física
diária, o que diretamente leva
a alterações na composição
corporal, mais especificamente aumento na quantidade de
gordura e diminuição da massa magra, afetando de forma
negativa todos os aspectos da
aptidão física, como coordenação motora, força muscular, resistência, flexibilidade,
entre outras”.
“A academia ao ar livre
adaptada para pessoas com
deficiência ou para pessoas
com restrições de mobilidade deve contar com aparelhos
voltados para a melhora do
desempenho das atividades
diárias, controle dos fatores
de risco e também para recuperação neuromotora, pois é
necessário pensar em participação e acessibilidade para
que todas as pessoas tenham
acesso aos equipamentos públicos com qualidade e dignidade”, justifica o vereador
Nestor Leonel.

Governador Rodrigo Garcia entregou veículos e anunciou
investimentos de mais de R$ 200 milhões para região Barretos

A prefeita da Estância Turística de Barretos, Paula Lemos,
recebeu no Parque do Peão, o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que anunciou mais de R$ 200 milhões em
obras e serviços para a região administrativa de Barretos. A iniciativa Governo na Área reuniu
autoridades e mais de 35 prefeitos no Parque do Peão.
“Nossa região é a menor do
Estado e o Rodrigo tem nos tratado em igualdade com todas as regiões. Só por isso ele merece todo
nosso reconhecimento e gratidão.
Estou aqui com vários prefeitos
e todos receberam benfeitorias”,

disse a chefe do executivo municipal ao agradecer o apoio que a
cidade recebe do governador.
Rodrigo Garcia destacou a
importância do evento para o
entrosamento do governo estadual e com os municípios. “Estamos aqui hoje em Barretos,
com todos os secretários e secretárias de Estado, prestando
contas do que o Governo de São
Paulo faz aqui na região e, também, procurando ouvir nossa
comunidade, nossa população e
as autoridades locais sobre novas ações que serão possíveis de
serem realizadas pelo Governo
de São Paulo”, disse.

INVESTIMENTOS LOCAIS
O governador anunciou R$
2 milhões do Programa Respeito
à Vida e autorizou recursos para
aquisição de equipamentos odontológicos para o município. “Esse
recurso de R$ 1,7 milhão vai garantir que a gente melhore o atendimento odontológico da nossa
cidade. Barretos não possui uma
máquina de radiografia e as pessoas mais necessitadas precisam
pagar do próprio bolso ou não
realizar o procedimento por falta
de dinheiro”, disse Paula Lemos.
Rodrigo Garcia também
anunciou recursos para infraestrutura urbana dos municípios, com
construção de uma escola no valor de R$ 9,8 milhões, com capacidade de atender 350 alunos, ampliação de creches e implantação
do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) em Barretos.
Além da entrega da revitalização do Bom Prato local, com
investimento de R$ 237 mil pelo
Estado, início das obras de recuperação da vicinal que liga Barretos a Guaraci, onde estão sendo investidos R$ 21,6 milhões,
no programa Novas Vicinais,

revitalização da Estrada Municipal Pedro Vicentini (BA-008),
em Barretos, e início das obras
de pavimentação da vicinal que
liga Barretos a Jaborandi, com
19,2 quilômetros e investimento
de mais de R$ 50 milhões, Rodrigo Garcia também entregou
uma viatura 4×4 da Defesa Civil Estadual e um kit de aparelhamento para a cidade de Barretos, no valor de R$ 300 mil.
BARRETOS E REGIÃO
Para habitação, o governo
estadual destinará R$ 50,3 milhões para a construção de 497
moradias, pelo Programa Nossa Casa CDHU, em Barretos,
Guaraci, Guaíra e Jaborandi. O
governador também entregou
112 veículos e maquinários para
Barretos e região, pelo Programa Nova Frota – SP Não para.
Para as estâncias de Barretos
e Olímpia e os municípios de interesse turístico de Bebedouro e
Guaíra, foram anunciados R$ 9,7
milhões em recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos
(Dadetur), vinculado à Secretaria
de Turismo e Viagens.

sobre papel real da ANS

O deputado federal, Geninho Zuliani, do União Brasil,
quer saber do Ministério da
Saúde a real finalidade institucional da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS).
O parlamentar protocolou no
último dia 9, requerimento no órgão, destinado ao ministro Marcelo Queiroga, em que questiona
ainda a atuação do órgão na defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde.
Antes, na quarta-feira (8),
decisão do Supremo Tribunal
de Justiça, desobrigou os planos de saúde de todo o país de
cobrir procedimentos fora da
lista da ANS, o que reflete na
cobertura de exames, terapias,
cirurgias e fornecimento de

medicamentos, por exemplo,
podendo deixar pacientes desatendidos no Brasil todo.
“Essa decisão vai impactar
na vida de milhares de pessoas, por isso queremos saber
se a ANS está de fato exercendo seu poder, aliás, seu dever,
de defesa do interesse público, regulando as operadoras”,
frisou o deputado.
No documento, Geninho
questiona a periodicidade de
atualização do rol de procedimentos da ANS, motivos para
que a relação estaria tão defasada
e providências tomadas para garantir celeridade na fiscalização.
“Vemos que esse rol está
congelado há anos, não acompanhando as inovações da medicina, inércia esta que acaba por
proteger o outro polo da ação, as
operadoras de plano de saúde.
Não podemos permitir que a falta de controle e fiscalização da
ANS impacte na suspensão de
procedimentos, exames e tratamentos indicados por médicos
por não sentirem-se coibidas
pelo órgão fiscalizador”, frisou
o deputado Geninho.

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

SUCURSAL DA NASA EM BARRETOS

O vereador Ricardo Bodinho (PP) crê que a Estância Turística de
Barretos está ganhando até uma subdivisão da NASA (National Aeronautics and Space Administration). A crença se baseia na quantidade de estações meteorológicas instaladas no município. Desconfiado,
busca explicações sobre as tecnologias aplicadas no Chão Preto.

ÁRVORES SACRIFICADAS NA CIDADE

Vereador professor Adilson Ventura (PL) contou ter recebido
denúncia de envenenamento de árvores na cidade. Ele pretende encaminhar o caso para a Secretaria de Meio Ambiente e para a Polícia Florestal.

TUCANO QUER ATLETAS VALORIZADOS

A fiscalização e cobrança para que atletas barretenses sejam
valorizados são propósitos do vereador Raphael Silvério (PSDB).
Ele está de olho.

FUMAÇA SEM FOGO, SEGUNDO CARLÃO

O ditado popular “onde há fumaça, há fogo”, foi questionado
pelo vereador Carlão do Basquete (PSD). Argumentou que “o fogo,
às vezes, ainda não nasceu”. Criticou a quantidade de notícias falsas
na cidade, principalmente através de redes sociais.

A INSUSPEITÁVEL PREFEITA

O vereador Juninho Bandeira (PL) tem certeza que a prefeita não
vai ser investigada em várias máfias. Garantiu que conhece o caráter,
o trabalho e o que ela tem feito há muito tempo.

ELOGIO DA OPOSIÇÃO É COBRADO

A oposição tem que elogiar quando as coisas boas acontecem em
nossa cidade, cobrou o vereador Nestor Leonel (União Brasil). Não
basta somente criticar, ressaltou.

LIXO DESCARTADO NO IBITU

Informações sobre a empresa responsável pelo depósito de lixo
no aterro sanitário, próximo ao distrito do Ibitu, foram solicitadas
pelo vereador Eduardo do Mercado (REP).

SOBRE O FOGUETÓRIO NOTURNO

O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) deseja saber se foram realizadas fiscalizações, autuações ou multas, relacionadas aos fogos de
artifícios soltos no evento “2º Rodeio Pela Vida”, realizado no Recinto Paulo de Lima Correa.

DIREITOS DOS ANIMAIS

Doze questões foram levantadas pelo vereador Chafei Neto (MDB)
ao pedir informações sobre os direitos dos animais em Barretos.

MAIS ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL

A complementação do plantio de árvores no canteiro central da Avenida das Nações foi solicitada pelo vereador Vagner Chiapetti (REP).

A VÁRZEA VEM AÍ

O presidente da Câmara, Paulo Correa (PL), questionou a atual
administração sobre a área municipal no bairro Nogueira para implantação de um campo de futebol. Será que tem?

A REALIDADE E O FUTURO DA CULTURA

Turma da cultura está convidada para a audiência pública na terça-feira (21), às 19h30, na Câmara Municipal.
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Festa do Peão de Barretos terá primeiro curso de negócios usando
cases do evento para ensinar gestão, estratégia e marketing
A primeira escola de negócios, fundada pelos empresários Thaciana Reis, Fillipe Masetti (o Cavaleiro das
Américas), Marcelo Murta
e Marcos Silva, tendo como
tema o sucesso e as inovações do mundo do rodeio, terá
como palco o maior case de
sucesso do setor na América
Latina: a Festa do Peão de
Barretos.
Em parceria com Os Independentes, associação realizadora do evento, a escola
promoverá cursos e minicursos tanto no ambiente on-line
– com palestras, entrevistas e
interação com os especialistas
– quanto com experiência prática imersiva, como o chama-

do “Barretos Experience”, em
que os alunos poderão conhecer de perto os bastidores da
festa que ocorre em agosto no
Parque do Peão, com visitas
guiadas e oportunidades de
viver de perto toda preparação
para o evento.
“A ideia é utilizar o core
business da Festa e de Os Independentes para inspirar e
auxiliar empreendedores e empresários no desenvolvimento
de características chaves para
o sucesso de seus negócios”,
explica Thaciana Reis, uma
das mentoras do projeto.
Quatro pilares fundamentais serão trabalhados ao longo dos cursos promovidos:
Cultura e Tradição, Marke-

ting e Inovação, Gestão e
Experiência. “Todo conteúdo
é uma curadoria da história
da Festa do Peão de Barretos e da Associação Os Independentes, que traduz esses
quatro pilares para o dia a dia
corporativo e empreendedor”,
continua a empresária.
Além da experiência em
Barretos, a Riders Business
School já lança também o
curso on-line e gratuito “Do
0 ao Milhão - 3 Segredos do
Sucesso de Barretos”, que estará disponível até odia 27 de
junho através do site.
Já no dia 04 de julho, será
lançado, durante live nas redes sociais da Riders (Instagram @ridersbse), o Barretos

Luciana Garcia participa de encontro de
primeiras damas na Estância Turística de Barretos

Experience, que acontecerá
presencialmente em 17 de
agosto, véspera do início do
evento no Parque do Peão. As
vagas são limitadas.
“Adquirindo o curso presencial, também será ofertado
o curso on-line ‘O Segredo
de Barretos’, que mostrará
a aplicabilidade dos pilares
que fazem sucesso na Festa
em qualquer modalidade de
negócios”, explica Thaciana
Reis. O curso on-line também
estará disponível para venda
separadamente do Barretos
Experience, no site da escola.
Para o empresário e presidente de Os Independentes, Jerônimo Luiz Muzetti, um evento do
tamanho atual da festa traz inúmeras possibilidades de aprendizado em termos de gestão.
“Ser palco de uma escola
de negócios é um grande or-

gulho para o evento e para a
Associação. São mais de 60
anos promovendo a festa, que
só cresceu ao longo destas
décadas, se consolidando e
defendendo o setor. Mostrar
um pouco destes bastidores e,
através de todo know how dos
nossos profissionais, poder
contribuir com a formação de
empreendedores é um grande

orgulho”, afirma Muzetti.
ESPECIALISTAS
Os cursos serão ministrados por especialistas e com
a participação direta de integrantes da diretoria de Os Independentes e da organização
da Festa do Peão de Barretos.
Mais informações: através
do site Riders Business School
e Instagram @ridersbse.

Miss & Mister Rodeio Brasil 2022
serão eleitos em Barretos no sábado

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) da Estância
Turística de Barretos realizou
na última sexta-feira (10), um
almoço especial para a primeira-dama do Estado de São
Paulo, Luciana Garcia, além
das outras 19 primeiras damas
da região e pessoas que trabalham direta ou indiretamente
com o Fundo Social. O almoço aconteceu na Pousada do
Tropeiro, no Parque do Peão.
A presidente do FSS de
Barretos, Letícia Oliveira Lemos, destacou a simplicidade
e simpatia de Luciana Garcia.
“Fiquei encantada com a sua
simplicidade e simpatia. Durante o evento dividimos as
experiências de todas as cidades da região e tivemos todo
apoio da primeira dama do

Estado e de sua equipe, para
darmos continuidade aos nossos trabalhos. Também quero
agradecer aos Independentes
por cederem o espaço para a
realização do nosso encontro”, ressaltou Letícia Lemos.
Todas as primeiras damas foram presenteadas com
lembranças produzidas pelo
Cemup e Luciana Garcia recebeu um chapéu doado pela Secretaria Municipal de Turismo.
CEMUP
Após o almoço, as primeiras damas seguiram para o
Centro Municipal Profissionalizante onde puderam conhecer a estrutura e todos os
cursos oferecidos. Elas foram
recepcionadas pela coordenadora Débora Santana, pela
vice Flávia Sales Falcão e

professoras, em clima de Festa Junina. A visita foi organizada pelo Cemup em parceria
com o Fundo Social.
“Neste momento temos dois
cursos em convênio com o Estado. Um de panificação e outro para cabeleireiro, todos com
apoio do nosso governador
Rodrigo Garcia e da primeira
dama, que tem atendido nosso
município com muita atenção
e carinho, inclusive com cestas
básicas onde temos realizado
um trabalho sério e digno com
a população de Barretos colaborando, nesta gestão, com
mais de 2500 famílias, todas
cadastradas perante os critérios
do Fundo Social, para que possamos ser justos com a população mais carente”, finalizou
Letícia Lemos.

Barretos inaugurou a primeira
Casa da Juventude do Estado
Foi inaugurada na última
sexta-feira (10), a primeira Casa
da Juventude do Estado de São
Paulo, em Barretos, com investimento de R$ 790 mil do governo paulista, mais R$ 243,9 mil
de contrapartida do município.
“A Casa da Juventude é
dos jovens. Eu quero que vocês desenvolvam todos os seus
sonhos. O nome da Carla foi
uma escolha perfeita e eu tenho
muito orgulho de poder perpetuar com seu nome a Casa da
Juventude”, disse Paula Lemos.
O local, que oferece qualificação profissional e incentiva
o empreendedorismo da juventude, recebeu o nome da barretense Carla Cristina do Carmo
Souza, que morreu em abril de
2021, vítima da Covid-19.
HOMENAGEADA
Carla Cristina do Carmo
Souza morreu aos 38 anos
de idade. Ela ficou doente no
mesmo período em que a mãe
contraiu o vírus e ambas perderam a vida por complicações da COVID-19. Carla era
muito ativa em ações das comunidades católicas de Bar-

retos e ela não deixou filhos.
Seu último trabalho foi como
secretária no SENAC.
EXPOSIÇÃO E OFICINA
A inauguração da Casa da
Juventude contou também com
o lançamento da exposição fotográfica "Radiolas”, do fotógrafo paulista Felipe Larozza.
A mostra foi uma parceria do
projeto Pontos Mis com a Secretaria Municipal de Cultura
de Barretos e apresentou quinze
fotos que simbolizam o reggae,
estilo musical muito presente em São Luís do Maranhão,
considerada a capital do reggae
no Brasil. A exposição contou,

ainda, com obras acessíveis em
alto-relevo para pessoas cegas e
audiodescrição.
Também foi anunciado para
os dias 22 e 23 de junho, das 14
às 18 horas, na Casa da Juventude, o workshop: “EncenaSom:
oficina de podcast ficcional”,
ministrado por Lucas Martins
Neia. As inscrições são gratuitas
e podem ser realizadas até o dia
20 de junho na Secretaria Municipal de Cultura, na avenida 15,
esquina da rua 18, antigo prédio
do Fórum de Barretos. Podem
participar interessados na produção de podcast de ficção, com
idade a partir de 16 anos.

Depois de dois anos, por
conta da pandemia da Covid-19,
acontece neste sábado (18), no
Barretos Park Hotel, hotel exclusivo do Parque do Peão de
Barretos, a final do Concurso
Miss & Mister Rodeio Brasil
2022, a partir das 20 horas.
Vinte participantes disputarão os títulos de mais belos
do rodeio brasileiro representando o público que aprecia
o esporte Rodeio, o universo
country e a cultura sertaneja,
desfilando em dois trajes: banho (com modelos exclusivos
de Summer Bali Moda Praia),
e country (com os trajes típicos e chaparreiras do estilista
barretense Marcelo Ortale).
O confinamento no hotel
tem início nesta quinta-feira (16), às 8 horas. Em três
dias, além de participarem
de ensaios, sessões fotográfi-

cas, entrevistas e passeio pelo
Parque do Peão, os concorrentes participarão de provas
preliminares como: Melhor
Corpo, Talento, Simpatia e
a socioambiental, chamada
‘Comitiva Verde’ com arrecadação de tampinhas plásticas
que serão doadas para venda.
A edição 2022 reúne candidatas e candidatos de Barretos/SP, Jaborandi/SP, Guaíra/
SP, Taquarituba/SP, Frutal/
MG, Cambuí/MG, Uberaba/
SP, Santa Ernestina/SP, Ubatuba/SP, Piquete/SP, Luiz Antônio/SP, Caçador/SC, Brasília/DF, Rio Verde/GO, Rio de
Janeiro/RJ e Manaus/AM.
Além dos primeiros colocados, os segundo, terceiros
e quartos também recebem
títulos: Miss Cowgirl Brasil
e Mister Cowboy Brasil – 2º
lugar; Miss e Mister Brasil

Sertanejo – 3º lugar; Musa
do Rodeio Nacional e Mister
Agroboy Brasil – 4º lugar.
O casal vencedor irá suceder
a Mariana Roberti – Barretos/SP
e a Bruno Canaan – Betim/MG.
O evento é uma realização
da Agência Milton Figueiredo,
com produção de Reinaldo Costa, e tem patrocínios do Barretos
Park Hotel, Summer Bali Moda
Praia, Cafézim Bar e Padaria,
Salão Luiza e Red Iron Hair Innovation; além da parceria com
Marcelo Ortale Moda Country e
Márcio Oliveira Photografia; e
o apoio da Associação Os Independentes, Razor Baber Shop e
Loja Stephaneli.
A final do concurso será
transmitida ao vivo pelo canal
do YouTube do Miss e Mister
Rodeio Brasil. Mas, quem desejar assistir presencialmente
pode adquirir os ingressos.
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Defesa Civil de Barretos recebeu viatura e
equipamentos durante o evento Governo na Área

Na última sexta-feira (10),
durante o evento Governo na
Área, realizado no Parque do
Peão, o governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia, realizou a entrega oficial de um veiculo, modelo
4 x 4, e aparelhamentos para os
trabalhos da Secretaria Municipal de Defesa Civil. A aquisição
foi viabilizada por meio de uma
emenda parlamentar impositiva,
no valor de R$ 300 mil, requerida pelo deputado estadual, Sebastião Santos, para o município.

A viatura e os equipamentos
foram apresentados na prefeitura
na última segunda-feira (13). A
prefeita Paula Lemos recepcionou
a equipe da Defesa Civil e agradeceu o trabalho da equipe que foi
ágil na entrega da documentação.
“Recebemos além da viatura,
motosserras, equipamentos para
combater incêndios, e vários outros que irão melhorar ainda mais
o excelente atendimento que a Defesa Civil já presta aos barretenses.
Agradeço a todos os servidores

Alunos das engenharias do
UNIFEB desenvolvem aeromodelos
confeccionados com palitos de madeira

No último dia 9, os alunos
dos primeiros termos dos cursos
de Engenharia Civil, Engenharia
de Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia Química do
Unifeb (Centro Universitário da
Fundação Educacional de Barretos) participaram dos testes do
“Projeto Integrador: Fundamentos e Aplicações da Engenharia”.
De acordo com o coordenador
dos cursos de Engenharia Mecânica e de Produção, professor Gabriel
Inácio Pontin, o projeto desenvolvido neste semestre com os alunos
tem como foco apresentar a vasta
área de atuação da engenharia.
“Iniciamos este ano com pesquisas e apresentações sobre a engenharia, desde como é a graduação, onde surgiu, e como é vista
hoje, além das habilidades necessárias para o mercado de trabalho (técnicas e socioemocionais).
Logo após, foram divididas as
equipes de trabalho de acordo com
os perfis distintos encontrados em
sala, e proposto o desafio de fazer
dois aeromodelos confeccionados
com palitos de madeira (utilizado
normalmente em churrascos), sendo um visando suportar maior carga através de um teste tracionando
a sua estrutura e o outro visando
maior distância de planagem, através de um ponto de partida pré-estabelecido”, explicou Pontin.
Segundo Pontin, para o desenvolvimento dos testes, os alunos utilizaram os conhecimentos
adquiridos durante o semestre
nas disciplinas de Desenho e Metrologia, Matemática Aplicada e
Física Aplicada.
“Eles puderam integrar o conhecimento teórico e colocar em prática
no projeto. Neste ano, também realizamos alguns encontros com profissionais das áreas (na grande maioria
ex-alunos) apresentando uma visão
atualizada de como está o mercado
de trabalho”, ressaltou.
Para a construção dos projetos
foram utilizados vários espaços
da instituição, como os laboratórios de física, química, civil, mecânica e o FEB 360° (Fab Lab).
O coordenador também explicou que para o desenvolvimento
dos projetos foram realizadas
aplicações teóricas relacionadas
a medidas e unidades, cálculos de
área e volume, desenho técnico e
o estudo de esforço dos modelos.
“O resultado foi bastante satisfatório sendo nítido o empenho
e dedicação dos alunos, principalmente nos testes finais dos modelos. A alegria e a empolgação deles

verificando o resultado do que foi
realizado durante o semestre e já
pensando em melhorias futuras, demonstram que a meta da aplicação
da engenharia em projetos relativamente ‘simples’ como estes está
sendo alcançada”, finalizou Pontin.
A próxima apresentação será
dos banners dos alunos, que acontece no próximo dia 24 de junho.

que com muita eficiência levantaram a documentação necessária”,
afirmou a chefe do executivo.
Segundo o Bombeiro Civil,
Ricardo Maia, esses equipamentos darão mais robustez para
atender a população. “Até então,
no combate a incêndios trabalhávamos com bombas costais de
20 litros e o caminhão que não
conseguia acessar vários locais.
Agora com o veículo 4x4 conseguiremos atender com maior eficiência as áreas rurais”, afirmou.
Responsável pela emenda
parlamentar, o deputado Sebastião Santos elogiou o trabalho da

prefeita. “É de extrema importância para o município ter a prefeita
presente nas causas necessárias
para a cidade, não apenas nos sonhos, mas naquilo que é realmente necessário. A atuação rápida da
equipe de servidores foi essencial
na entrega da documentação para
que conseguíssemos viabilizar a
vinda de todos estes equipamentos para Barretos”, declarou.
Foram entregues os seguintes
aparelhos: 1 Veículo 4x4; 1 Kit
incêndio 600I; 1 Kit incêndio
400I; 5 Motosserras; 2 Geradores;
2 Tendas; 6 Tripés; 12 holofotes;
10 Lanternas; e 3 Megafones.

Casa da Juventude recebe
exposição fotográfica “Radiolas”

A Casa da Juventude da Estância Turística de Barretos recebe até
o dia 10 de setembro a exposição
do fotógrafo paulista, Felipe Larozza, “Radiolas. A Casa da Juventude
fica localizada na Rua Maria Dulce
Constança, esquina com a avenida
63, no bairro Novo Jockey. A mostra é uma parceria do projeto Pontos Mis com a Secretaria Municipal
de Cultura de Barretos.
“Radiolas” apresenta quinze
fotos que simbolizam o reggae,
estilo musical muito presente em
São Luís do Maranhão, considerada a capital do reggae no Brasil.
Felipe visitou o Maranhão, em
2016, e, durante quatro anos, frequentou as radiolas, nome dado às

equipes de som formadas por DJs,
experientes montadores e aparelhagens com dezenas de potentes
caixas amplificadoras. O profissional registrou os bailes com
uma câmera pequena para não ser
notado, por isso pôde captar a naturalidade dos frequentadores.
Com curadoria de Mônica
Maia, suas fotos revelam as raízes
e a atual situação dessa enorme
cena cultural, com a chegada das
equipes de som à cidade de São
Paulo. O visitante é embalado pelo
som vindo das radiolas durante a
visita. A exposição conta ainda
com obras acessíveis em alto-relevo para pessoas cegas, e, também,
com o recurso da audiodescrição.

Com foco no incentivo à cultura,
Açúcar Guarani é uma das
patrocinadoras da 30ª edição do
Festival Forró da Lua Cheia

Com o objetivo de incentivar e promover ações
culturais, o Açúcar Guarani,
marca de varejo da Tereos,
é um dos patrocinadores da
30ª edição do Festival Forró
da Lua Cheia, que começou
nesta quinta-feira (16) e vai
até domingo,19 de junho, em
Altinópolis (SP).
O Forró da Lua Cheia é um
festival multicultural de imersão, que está sendo realizado no
Hotel Fazenda Vale das Grutas,
em Altinópolis. O evento conta
com atrações musicais e mais
de 250 oficinas multiculturais,
formativas e artísticas, espetáculos e intervenções.
O festival, que ainda tem
por objetivo reunir artistas
dos mais diversos estados brasileiros e de segmentos musicais diversos, tem seis palcos
e mais de 100 atrações. Para
esse ano, estão programados

shows de artistas consagrados
como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença,
Racionais MC’s e Mart’nália.
“Acreditamos que o incentivo à cultura fomenta o desenvolvimento social, reforça
a economia e ainda proporciona à população momentos de
lazer, transformando a vida de
milhares de pessoas. Apoiar
eventos culturais é um de nossos principais pilares, como a
proximidade com as comunidades onde atuamos”, comentou Gustavo Segantini, diretor
comercial da empresa.
Além do evento, o Açúcar
Guarani já apoia diversas iniciativas culturais e esportivas,
reforçando este importante
pilar para a marca como, por
exemplo, apresentações no
Espaço Unimed, Circuito de
Basquete 3X3 e Torneio de
Beach Tennis.

Bancários entregam pauta à Fenaban
e dão largada na campanha salarial
Categoria quer priorizar aumento real, além
de manutenção de direitos e empregos

Os bancários encerraram a
conferência no último dia 12
com a aprovação da pauta de reivindicações que foi entregue à
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) na última quarta-feira
(15). Além do reajuste pela inflação, os sindicatos da categoria
vão defender aumento real. A
data-base é 1º de setembro.
A conferência também aprovou itens como manutenção dos
direitos e dos empregos, aumento da participação nos lucros ou
resultados (PLR), combate ao
assédio moral e fim das metas
consideradas abusivas.
“Mais do que recompor a
inflação, os bancários, que trabalharam para garantir lucros astronômicos aos bancos, querem ter
aumento real em seus salários e a
manutenção de todos os direitos
previstos na convenção coletiva
em vigência”, afirmou a presidenta da Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e coordenadora do Comando Nacional
dos Bancários, Juvandia Moreira.
Ele lembrou que em 12
meses, até março, os cinco
maiores bancos do país (Caixa, Banco do Brasil, Bradesco,
Itaú e Santander) somaram lucro de R$ 27,6 bilhões.
“Nossa campanha começou
em maio, com a consulta à categoria, e em seguida as confe-

rências estaduais e nesta data,
finalizamos a conferência nacional. O resultado da consulta reflete a real necessidade da
categoria”, acrescentou a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e
Região, Ivone Silva.
“Entre as cláusulas sociais,
a consulta apontou também o
fim das demissões, manutenção dos direitos, precarização
dos empregos e o combate ao
assédio moral. E destaca como
a atual política dos bancos
compromete a saúde dos empregados: um terço dos bancários responderam que usam
medicamentos controlados.”
PRIORIDADES ESCOLHIDAS POR 35 MIL
Participaram da conferência, presencial ou virtualmente, 856 trabalhadores. Pelo
Sindicato dos Bancários de
Barretos e Região, estiveram
presentes: Fábio Medeiros,
Marcelo Martins, Ana Carla e
Marcelo Benedito.
Segundo o presidente do sindicato, Marcelo Martins, mais de
35 mil bancários responderam à
consulta nacional sobre quais
deveriam ser as prioridades da
campanha. A mais citada foi
aumento real (92%). Sobre cláusulas sociais, 71% falaram em
manutenção de direitos. (Fonte:
Contraf com Seeb Barretos)
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Colina ganha ambulância e máquinas do
programa estadual “Nova Frota-SP Não Para”
O governador Rodrigo Garcia esteve no Parque do Peão,
em Barretos, no último dia
10, para entrega de veículos e
equipamentos aos municípios
da Região Administrativa.
O evento denominado
“Governo na Área” intensifica
as relações institucionais entre o governo e as prefeituras,
além de ampliar a transparência das ações governamentais
à população.
O prefeito Dieb e o vice
Campanholi lideraram a comitiva colinense que estava
formada por alguns vereadores, diversos secretários municipais e servidores.
Colina foi contemplada
com uma ambulância, uma
retroescavadeira e uma motoniveladora, além da assinatura
de vários convênios que vão
beneficiar ainda mais a cidade.
“Nossos sinceros agradecimentos ao governador Rodrigo Garcia por atender as
reivindicações colinenses e de
toda região. Somos gratos por
ter um governador com este
dinamismo e liderança marcante”, destacou o prefeito.
Ele também informou que

Liliana, Dieb e Campanholi entregam lembrança ao
governador Rodrigo Garcia durante encontro em Barretos
na presença do deputado federal Geninho.

“os maquinários pesados vão
reforçar a nossa prestação de
serviço ao agronegócio, proporcionando melhores condições para escoar a nossa produção agroindustrial. No setor
de saúde uma nova ambulância vem para garantir melhores condições de transporte
para os pacientes”.
INVESTIMENTOS
Durante seu pronuncia-

mento, o governador Rodrigo
Garcia enfatizou que o Estado entregou 112 veículos e
maquinários para os 19 municípios da região, por meio
do programa “Nova Frota-SP
Não Para”. Ao todo, o investimento estadual supera R$
115 milhões, sendo R$ 74,3
milhões para obras de infraestrutura urbana e mais de R$
41 milhões em equipamentos.

JABORANDI

Governador anuncia investimentos
de R$ 67 milhões para Jaborandi

Silvinho, ladeado pelo deputado federal Geninho e primeira-dama do
Estado, Luciana, acompanha o discurso do governador Rodrigo, que
anunciou mais de R$ 67 milhões em investimentos para Jaborandi.

Jaborandi foi contemplada com R$ 67.374.608,62
pelo governo paulista, que
anunciou os investimentos
em evento realizado na sexta-feira, dia 10, em Barretos,
durante a visita do governador
Rodrigo Garcia à região.
O prefeito Silvinho e a esposa Heloísa prestigiaram o evento,
que teve a participação de mais
prefeitos da região, além de deputados estaduais e federais. Rodrigo destacou os investimentos
recordes do Pró São Paulo, um
pacote de obras ambiciosas que
irá injetar mais de R$ 54 bilhões
para a retomada econômica do
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Estado, que irão gerar mais de 15
mil empregos diretos.
Além da pavimentação dos
19,2km da vicinal que interliga o município a Barretos,
Jaborandi também foi contemplada com a recuperação e
modernização dos 12,4km da
Rodovia Antônio Bruno, entre
Jaborandi/Colina, reforma e
revitalização do Centro de Lazer “Carlos Oscar Vaz de Almeida”, modernização do anel
viário entre Jaborandi e Terra
Roxa, implantação de rede de
galerias pluviais com extensão de 185m lineares, ampliação e reforma do Hospital Dr.

Amadeu Pagliuso, aquisição
de aparelho de Raio X Digital DR, construção da Casa do
Pajé, aquisição de novas máquinas e equipamentos, como
uma retroescavadeira e pá-carregadeira, novos veículos para
diversos departamentos municipais, construção de 71 novas
unidades habitacionais, dentre
outros investimentos.
PACOTE HISTÓRICO
DE INVESTIMENTOS
“Graças ao apoio suprapartidário e engajamento dos vereadores, a qualidade dos nossos
projetos e a sensibilidade dos
parlamentares estaduais/federais e ao governo Rodrigo Garcia, estamos viabilizando um
pacote de investimentos histórico para Jaborandi, que fomentará a economia local através da
geração de emprego e renda e a
ampliação da rede de serviços”,
destacou Silvinho.
O evento em Barretos também
contou com a presença dos secretários Sílvia Junqueira Franco
(Educação), Alessandra Vianna
(Assistência e Desenvolvimento Social), Joice Silva (Saúde),
Steffan Vernillo (Comunicação),
Rodrigo Vaz de Almeida (Governo), vereadores André Junqueira
e Antônio Luiz de Lima Júnior e
diversos servidores.

Campanha “50 Dias de Amor”
do North Shopping Barretos
distribui R$ 30 mil em prêmios
Trinta clientes receberam vale-compras de R$ 1
mil cada na campanha “50
Dias de Amor” que o North
Shopping Barretos realizou,
incluindo as compras do Dia
das Mães e Dia dos Namorados. Iniciada em 25 de abril,
a promoção foi considerada
um sucesso pelos gestores do
shopping com quase 14.000
cupons colocados na urna.
Ricardo Martins Marques,
gerente do North Shopping
Barretos, disse que “estamos
muito felizes com os resultados dessa promoção que celebra a volta do comércio com
portas abertas, recebendo
clientes com todo o conforto
e segurança, inclusive sanitá-

ria, que o shopping oferece.
Começamos a atingir números parecidos com os que vínhamos colecionando antes
da pandemia e essa campanha
demonstra isso”.
Foram, ao todo, seis sorteios
realizados, cada um definindo
cinco nomes de clientes para
receber R$ 1 mil em vale compras. Uma única pessoa chegou
a ser sorteada duas vezes.
Os nomes são: Alessandra Vetorelli Pereira, Débora
Carmargo de V. Faria, Fabio
Cândido Migliorini, Weber
Borges Franco, Wellington da
Costa Silva, Cynthia Melissa
Freire Milena, Dionísio Pereira Rodrigues Neto, Fabio
de Oliveira Santana, Mariana

de Carvalho Ferreira, Tadeu
Cardoso de Almeida, Ângela
Maria Veronesi, Roberta Rodrigues P. Carvalho, Rogério
de Jesus Silva, Tauane Barbosa R. de Souza, Tiago Ferreira Senna, Alessandro Cruz
do Carmo, Cristiane Liporini
Odenik, Leandro Cesar Gobbi, Sonia Rodrigues P. Yamashita, Túlio Vitor Montes,
Camila Guimarães Carvalho,
Dionísio Pereira Rodrigues
Neto, Felipe Teixeira Lemos,
Gustavo Santos Oliveira, Luiza Elena Q. de Almeida Leite,
Dulcilene Rocha da Silva e
Edson Antonio Lousano Martins, Helia Mara Verssuti, Maria Eneida Galati de Carvalho
e Sandra Sueli Espotti Santos.
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Grupo de
adoção
realizou
palestra sobre
necessidades
emocionais na
OAB Barretos
No último sábado, 11 de junho, aconteceu a segunda reunião do Grupo de Apoia à Adoção – Cura na OAB Barretos.
O encontro foi coordenado pela
Dra. Jéssica Aline Florêncio da
Silva e contou com a palestra
“Necessidades emocionais dos
filhos por adoção”, ministrada
pela psicóloga Fabiana Faria
Rezende. “Falamos sobre as
características emocionais dos
filhos adotivos, visando ter o
maior preparo dos pais e com
isso favorecer o desenvolvimento saudável das crianças,
pois existem algumas peculiaridades que devem ser observadas na criança ou no adolescente
adotado, nos comportamentos
e quando os pais sabem destas
questões podem dar um melhor
acompanhamento”, explicou a
psicóloga. O Grupo de Apoio
à Adoção existe para dar apoio
emocional, compartilhar informações, tanto com as pessoas
que pretendem adotar, quanto
aos filhos adotivos. “Há desafios aos pais durante a adoção
e a importância deles se preparem antes, durante e pós ela
também. O grupo é para isso,
dar um suporte a todos eles,
compartilhar informações e que
aqui eles se sintam acolhidos”,
finalizou dra. Jéssica, que também coordena a Comissão da
Adoção da 7ª Subseção.

