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OS ENTRAVES NO SISTEMA DE COTAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E JOVENS APRENDIZES NO BRASIL - “Vander Morales, presidente da
Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado (FENASERHTT) e do Sindicato das Empresas de Prestação de
Serviços a Terceiros e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo (Sindeprestem), aponta neste artigo as dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras, quando
se propõem a contratar desempregados para trabalhos temporários e menores aprendizes sem nenhuma experiência.”
OPINIÃO - Leia na página 2

Ano IX - Edição nº 493 - Ditribuição Gratuita

COLUNA PITA FOGO

Política, opinião e muita informação
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Show de Deive Leonardo na Festa do Peão
beneficiará entidades e Hospital de Amor
O Fundo Social de Solidariedade de Barretos e a Associação
Os Independentes anunciaram
uma ação beneficente em prol
das entidades assistenciais do
município e Hospital de Amor.
Será a apresentação da turnê
“A Resposta”, do evangelista
Deive Leonardo, que acontece
no dia 22 de agosto, segunda-feira, no Estádio de Rodeios,
durante a Festa do Peão.
Os organizadores ampliaram a campanha para arrecadar donativos com o empresariado. Para contribuir, pessoas
físicas e empresas poderão
doar “litros de leite” por meio
de PIX, no valor simbólico de
R$ 7 reais para cada litro.
“Fiquei muito satisfeito

OAB Barretos
homenageia
mulheres
negras no
próximo dia 25

Associações lamentam falecimento de Daniel Bampa Netto
A Associação Os Independentes lamentou profundamente o falecimento do empresário e contador, Daniel Bampa
Netto, ocorrido na manhã desta quinta-feira, dia 21 de julho, em Ribeirão Preto, aos 83
anos. Daniel Bampa Netto foi
presidente da associação Os
Independentes nas gestões de

1969/1970 e 1980/1981. Era
irmão do atual diretor de Planejamento, José Umberto Bampa.
Daniel integrava atualmente
a diretoria de serviços da ACIB
que, junto ao SINCOMERCIO,
lamentaram o falecimento do
seu diretor. A postura ética,
trabalho e humanidade foram
sempre as principais caracte-

rísticas dele. “Perdemos mais
do que um grande contabilista,
perdemos uma referência como
pessoa”, comentou a presidente
da ACIB, Jackelyne Rossini.
Daniel deixa a esposa Zaíra,
os filhos André e Adriana, duas
netas e os irmãos José Umberto, Regina, Cleide e Aidê.
(Foto: O Diário de Barretos)

Caravana da Fetec-CUT/SP mobiliza bancários
de Barretos e região na defesa dos direitos
Doze mulheres negras que
são destaques na comunidade
serão homenageadas pela 7ª
Subseção da OAB, Barretos,
no dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha,
em evento no North Shopping
Barretos. A secretária municipal
de Educação, Jéssica Maria dos
Santos (foto) será uma das homenageadas. A coordenadora da
Comissão de Combate à Discriminação Racial da OAB Barretos, Iracimara Bordin, destacou
a importância da continuidade
das homenagens. “Temos apoio
e parceria do North Shopping,
de conselhos municipais (COMIR e COMPPIR) e existe todo
um histórico a partir da iniciativa da advogada Luciana Pena. O
objetivo é dar o reconhecimento
às mulheres negras que fazem
diferença na sociedade, mas que
muitas vezes são invisíveis”.
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Câmara realiza sessão extraordinária
na próxima segunda-feira

A caravana da Fetec-CUT/SP pelo interior paulista chegou às
ruas de Barretos na última quarta-feira (20). A ação reforçou à
população a luta e a importância da categoria bancária para a sociedade, com a participação dos dirigentes do Sindicato dos Bancários de Barretos e região. “Nosso objetivo com esta atividade é
justamente mostrar aos bancários e, principalmente, à população
que a nossa campanha é muito mais do que uma campanha salarial. Nossa luta é pela manutenção dos direitos e ampliação das
conquistas da categoria, mas vai muito além”, ressaltou Marcelo
Martins, presidente do Sindicato.
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Na última quarta-feira
(20), o prefeito em exercício,
dr. Gustavo Sasdelli, solicitou à presidência da Câmara a convocação de sessão
extraordinária para que os
vereadores possam discutir
projetos considerados urgentes para a cidade.
Os vereadores deverão ana-

lisar oito projetos de Lei, sendo
sete Aberturas de Crédito e um
projeto relacionado à equiparação salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes
de Controle de Endemias.
A Câmara está em recesso parlamentar até o dia 31
de julho, com isso, coube
ao presidente Paulo Correa
convocar os vereadores para
sessão extraordinária, marcada para a próxima segunda-feira (25), às 19 horas, e
transmissão pela TV Câmara
a partir das 18h45.

ACIB e Sincomércio
lançam a campanha
Pais e Avós no
comércio de Barretos
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com o objetivo do dia 22, da
presença do Deive. Então, mais
uma vez, vamos bater em cima
do que nosso estatuto sempre
pregou que é a filantropia”, disse o diretor financeiro de Os Independentes, Hussein Gemha
Júnior, na foto, junto da prefeita Paula Lemos, que iniciou as
contribuições comprometendo-se a doar 100 litros de leite
como pessoa física. O empresário Renato Reis também contribuiu, garantindo mais 200 litros
para as entidades barretenses.
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Polícia militar
promove reunião
técnica de
planejamento de
ações conjuntas
para a Festa
do Peão
O 33º Batalhão de Polícia
Militar do Interior promoveu reunião técnica sobre a 65ª Festa do Peão de Boiadeiro, onde
representantes dos diversos
segmentos da sociedade civil
de Barretos e região trataram
do planejamento de ações conjuntas das instituições públicas
e privadas, na busca de propostas e soluções para garantir
a segurança dos munícipes e
eventuais necessidades para
atender a grande demanda de
público e de serviços durante o
evento festivo. Foram convidados representantes do Corpo
de Bombeiros, da Polícia Civil,
da Polícia Científica, do Poder
Judiciário, do Ministério Público, diversos setores do Executivo municipal, bem como membros do comércio barretense. A
reunião ocorreu na manhã desta quinta-feira, 21, no Centro
de Convenções Barretos Park
Hotel, no Parque do Peão.
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Editorial

Os entraves no sistema de cotas de
contratação de pessoas com deficiência
e jovens aprendizes no Brasil
Vander Morales, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário
e Terceirizado (FENASERHTT) e do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros e de Trabalho Temporário
do Estado de São Paulo (Sindeprestem), aponta neste artigo as dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras, quando se
propõem a contratar desempregados para trabalhos temporários e menores aprendizes sem nenhuma experiência. Segue.
O Brasil precisa modernizar o sistema de cotas para
contratação de pessoas com
deficiência e jovens aprendizes. A atual Lei de Cotas não
cumpre seu papel social. Vale
destacar que grande parte dos
empresários do Brasil entende
que a maior função social das
empresas, ou do empreendedorismo, no Brasil é, dentro
de um processo democrático,
criar e gerar trabalho e distribuição de rendas. E tudo aquilo que possa ser entrave para
esse desenvolvimento econômico deve ser analisado com
muita atenção.
Para ampliar o debate cabe
uma questão: qual a função da
Lei? A teoria maior é de que a
lei vem sempre depois, a fim de
organizar a prática já em evidência no mercado. A função
da lei, socialmente falando, é
apaziguar crises e entraves na
sociedade. A lei não pode causar mais crises; ao contrário, ela
tem que ao menos amenizar.
O que estamos vendo nesta
lei é que ela tem criado mais
crises do que apaziguamento.
E isso tem de ser resolvido
imediatamente, não dá mais

para esperar.
É quase impossível que as
empresas cumpram a lei na
sua totalidade. Ela tem tantas
nuances e tantos artigos, que
dificultam o seu cumprimento.
Temos que ter um olhar para
o atendimento dos deficientes
físicos no transporte público,
na mobilidade e no deslocamento de casa para o trabalho.
A Lei de Cotas para o trabalho temporário e serviços
terceirizados tem uma dificuldade maior porque cerca
de 90% da sua mão de obra,
presta serviços diretamente
nas instalações dos clientes,
que, por sua vez, também têm
de cumprir suas cotas.
Há um clamor enorme por
parte dos empresários dos setores de trabalho temporário e
serviços terceirizados para que
os órgãos competentes considerem as peculiaridades e as
especificidades das profissões
e dos serviços prestados pelas
empresas de trabalho temporário e de terceirização.
Na questão do jovem
aprendiz, por exemplo, tem
situações absurdas como a dificuldade de encontrar jovem

que quer ser aprendiz de faxineiro, porteiro, ascensoristas,
ajudante geral, entre outros.
Estamos falando em um
setor que possui cerca de 35
mil empresas e que empregam
cerca de 2,5 milhões de pessoas, em média, por ano.
O Congresso Nacional aprovou uma lei e jogou nas costas
das empresas quase que a totalidade de sua viabilização, sem
nenhum apoio, nem mesmo
compreensão do Poder Público.
Importante destacar que o
setor de empresas de trabalho
terceirizado e temporário não é
contra o sistema de cotas, mas
defende que elas sejam aplicadas racionalmente, com um estudo e entendimento das características de cada segmento. O
seu cumprimento tem que ser
real e racional, para que possa
ser concreto e efetivo.
Importante destacar que
a lei deixou de atender o objetivo da inclusão e passou a
ser uma lei de punição e que
as pesadas multas sofridas pelas empresas impedem o investimento em qualificação e
requalificação de pessoal tão
necessário nos dias de hoje.

Opinião
Como uma lei mal elaborada, prejudicou
milhares de brasileiros paulistas
Em 1989 – ano em que São
Paulo aprovou a Constituição Estadual, em adequação a Constituição Cidadã de 1988, um deputado
estadual, Relator da Comissão da
Ordem, Econômica e Social, insensível aos meus apelos e num
avançado de hora, na Assembleia
Legislativa de São Paulo, colocou
no texto do artigo 258, que o Estado não poderia repassar dinheiro, daquele recurso obrigatório da
Educação, ou seja, dos 25% do
Orçamento, com obrigatoriedade
de aplicar em Educação.
Eu pedi, implorei ao deputado Wagner Rossi em favor das
escolas filantrópicas, principalmente as Escolas das APAEs,
pois na época, em 1989, já militava no Movimento APAEANO
e era vice presidente da Federação Nacional das APAEs, para o
Estado de São Paulo.
O deputado relator da Comissão da Ordem Econômica e Social
não atendeu a minha reivindicação
e não se importou com meu choro
copioso, mantendo o texto.
Sai da Assembleia às 23 horas
daquele dia, prometendo ao deputado Wagner Rossi, mudar um dia,
aquilo que ele insistiu em colocar
no artigo, prejudicando principalmente os alunos com deficiência
do nosso Estado de São Paulo.
Doze longos anos se passaram e eu nunca desisti da minha
meta, ou seja, alterar aquele artigo da Constituição do Estado de
São Paulo.
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Em 2001, após contatar, um
a um, os deputados estaduais da
Assembleia Legislativa de São
Paulo, apresentei através de uma
deputada da cidade de Itu, Maria
Lúcia Piunti, uma PEC (Proposta
de Emenda à Constituição).
A PEC foi aprovada e, na época, foi denominada Emenda Lair,
por todos que acompanharam minha luta, em especial meu particular amigo, William Woo, que foi
deputado federal por São Paulo e
sempre esteve junto neste pleito.
Desde a aprovação dessa
emenda em 2001, aproximadamente 50.000 alunos com deficiência são beneficiados todos os anos,
conveniados com a Secretaria de
Educação do Estado, podendo receber educação especializada, de
acordo com suas necessidades.
Mais de cem milhões por ano,
são repassados às Escolas Especializadas, para viabilizarem um
direito à Educação, garantido pela
Constituição, como um direito do
cidadão e dever do Estado.
COMO ERA:
(**) Artigo 258 - A eventual
assistência financeira do Estado às
instituições de ensino filantrópicas,
comunitárias ou confessionais, conforme definidas em lei, não poderá
incidir sobre a aplicação mínima
prevista no artigo 255.
COMO FICOU:
(**) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 13, de 4 de
dezembro de 2001. (Emenda Lair)
Artigo 258 - O Poder Público
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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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.

poderá, mediante convênio, destinar parcela dos recursos de que
trata o artigo 255 a instituições
filantrópicas, definidas em lei,
para a manutenção e o desenvolvimento de atendimento educacional, especializado e gratuito a
educandos portadores de necessidades especiais.
A Lei de Deus é para ser
cumprida e não pode ser mudada
pelo homem.
As leis aprovadas por parlamentares podem e devem ser
mudadas para beneficiar a todos
cidadãos.
Para tanto, o povo deve eleger parlamentares, que conheçam e defendam as reais necessidades da população.

Lair Moura
Ativista na área da saúde
há 50 anos. Advogada com
especialização em direito
sanitário, administradora
de empresas, com foco em
administração hospitalar.
Fundadora da Federação das
APAEs do Estado de São Paulo,
com 50 anos de luta em defesa
da Educação Especializada.

Essa situação acaba criando
uma barreira para o emprego
formal, na medida que muitas
empresas preferem não contratar para não ultrapassar o limite do cumprimento das cotas.
Todos sofrem com essa situação: os PCDs, que não estão
confiantes nesse modelo, e os desempregados que buscam na informalidade a sua sobrevivência.
As distorções da lei precisam ser
corrigidas urgentemente.
E nesse cenário, cabe, então, a Justiça exigir a aplicação isonômica desta lei. Isso
porque o Estado não cumpre
o seu papel de acesso à Educação, por exemplo, para que
essas pessoas possam estar
capacitadas e habilitadas para
o mercado de trabalho. A habilitação e reabilitação profissional é papel do Estado, de
acordo com a lei. Não existe
qualquer incentivo para as
empresas para atenderem as
pessoas com deficiência.
Ou seja, se o Estado não
fornece o básico para o cumprimento das cotas, porque as
empresas devem ser obrigadas
a arcar com todas as obrigações
oriundas da Lei de Cotas?
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PAINEL

BEM PERTINHO
Quando um famoso empresário
disse que Barretos será um puxadinho
de Olímpia, não restam mais dúvidas.
Um hotel de Olímpia declarou que é o
empreendimento oficial da Festa do
Peão para hospedagens. O anúncio
diz que está localizado a apenas 40
minutos da arena.
SELANDO PARCERIA 1
Gustavo Sasdelli (PL) convocou
empresas interessadas na Parceria
Público Privada. Segundo o edital, a
prefeitura busca parceiros para trocar
23.615 lâmpadas de vapor de sódio
por LED, a instalação de 80 km de fibra óptica e 40 pontos com câmeras
de videomonitoramento.
SELANDO PARCERIA 2
A proposta ainda engloba 28
pontos de internet gratuita à população e a implantação, operação e manutenção de micro usina solar fotovoltaica com 5,52 MWp de potência
nominal que será distribuída entre os
prédios municipais.

MISTER SIMPATIA
Falando no prefeito, em menos
de uma semana na função, Gustavo
Sasdelli (PL) demonstrou simpatia e
firmeza na operação da máquina. Percorreu obras, deu entrevistas e visitou
servidores públicos. Dizem que leva
jeito para a política. Alguns analistas
encaram a oportunidade como teste
para uma futura substituição de Paula
Lemos (União Brasil).
FIRME NAS PALAVRAS
Analistas também consideram
como “corajosa” a atitude de Gustavo Sasdelli (PL) ao afirmar que vai
apoiar candidato a deputado de
Barretos. A iniciativa confronta com
a decisão de Paula Lemos de apoiar
Carlão Pignatari (PSDB), de Votuporanga, que vem para estadual, e
Geninho Zuliani (União Brasil), de
Olímpia, para federal.
CANDIDATOS DA REGIÃO
Bebedouro tem 3 pré-candidatos
a deputado estadual: o ex-prefeito
Fernando Galvão (União Brasil) e o vereador Paulo Bianchini (SD). Tem também Mestre Rodrigo que já se candi-

datou a prefeito em 2020.
HOMENAGEM AO PRESIDENTE
O presidente do Tribunal de
Contas do Estado, Dimas Ramalho,
recebeu o título de cidadão bebedourense da Câmara Municipal de
Bebedouro na sexta-feira (15). O
homenageado já foi deputado estadual e federal e levou recursos para
a cidade. A proposta foi apresentada
pelo vereador José Baptista de Carvalho, o “Chanel” (SD).
PAULISTANO NA FESTA
Ricardo Nunes (MDB) recebeu convite para participar e visitar a 65ª Festa
do Peão de Barretos. O prefeito de São
Paulo foi convidado pelo diretor de relações públicas de Os Independentes,
Raphael Dutra, para conhecer as nossas
tradições sertanejas.
ELEIÇÃO EM GUAÍRA
Denir Ferreira dos Santos (PSB)
foi eleito presidente da Câmara Municipal de Guaíra e assume o mandato dia 1º de agosto, permanecendo
por 5 meses. Na eleição, chamou a
atenção a ausência de 5 vereadores
do total de 11.
CIRO NO PÁREO
Há 42 anos, Leonel Brizola fundou
o PDT. Ele enfrentou Lula (PT) em 1989,
1994 e se rendeu ao Lulismo em 1998,
quando ambos perderam para reeleição do FHC (PSDB) no 1º turno. Estes 42
anos foram marcados agora durante a
convenção que oficializou Ciro Gomes
candidato à presidência, sem partidos
para darem um vice. Ciro foi da Arena,
PDS, PMDB, PSDB, PPS, PSB e PROS.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Seja gentil, tenha empatia e ofereça sempre o seu melhor, mas nunca permita que alguém ultrapasse os seus limites. Jamais, em hipótese alguma,
fira os seus valores para agradar outra pessoa. Para ser bom para os outros, não precisamos ser ruins para nós mesmos.” (Kálita Aquino)

Parabéns para Iasmim Rocha, que brindou quarta-feira (20),
mais um ano de vida. Como ela gosta e faz questão, a celebração da data especial, foi ao lado de amigos e pessoas especiais, principalmente da noiva Carla Monteiro. Sucesso!

A terça-feira (19), foi de comemoração para José Roberto da
Cruz. O Encarregado do Setor de obras da Prefeitura de Barretos, passou o dia recebendo milhares de cumprimentos de
amigos e familiares, e todo o carinho da esposa Renata e das
filhas Maria Laura e Sofia Cristina (foto). Parabéns José Cruz!

E os tão
esperados 15
anos chegou
para Vitória
Barboza da
Silva, que
comemorou
seu aniversário quarta-feira (13),
mas festejou a
data especial,
sábado (16),
ao lado de
seus familiares e amigos.
O carinho ficou por conta
de sua mãe,
Célia, e de seu
irmão, Renato. Parabéns!

A quarta-feira (20), foi dia de
Yasmin Morconi Viana celebrar seus 17 anos de vida. Ela,
que adora Instagram, estar
com os seus amigos, e tem
um coração muito solidário,
recebeu inúmeras mensagens e muito carinho de sua
mãe Vera, de sua vovó Nilza e
familiares. Felicidades!

Quem assoprou velinhas na quinta-feira (21), foi o
Empresário do Ramo de Panificação, Adriano Pera, que
completou mais um ano de vida. Ele comemorou a data
ao lado de pessoas especiais, e recebeu todo o carinho da
esposa Alessandra Britto (foto). Tudo de bom Dri!

A terça-feira (19), foi dia de parabenizar Di Oliveira
pela passagem de seu aniversário, mas a comemoração
acontece amanhã, sábado (23), no rancho, em Planura/MG,
regado a cerveja e churrasco, ladeado de sua amada Ana,
do filho Pedro, dos pais, Pedro e Wilma, dos irmãos,
Wesley e Julia, e seus familiares. Parabéns!
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Câmara sediou curso sobre gestão de Institutos de Previdência
Treinamento foi organizado pela ANEPREM com apoio da prefeitura e IPMB; TV Câmara exibirá programa na próxima semana

A Câmara Municipal de
Barretos sediou na última
quarta-feira (20), o curso “Pró-Gestão para RPPS - Regimes Próprios de Previdência
Social”, realizado pela ANEPREM (Associação Nacional
das Entidades Previdenciárias
dos Estados e Municípios),
com apoio do IPMB (Instituto
de Previdência do Município
de Barretos) e da prefeitura.
O treinamento teve como objetivo atualizar servidores, conselheiros e gestores de RPPSs
sobre a legislação vigente e as
novas exigências para aperfeiçoamento da gestão previdenciária nos estados e municípios.
Representantes de 12 ci-

dades participaram do curso:
Barretos, São Paulo, Guaraci, Itapeva, Guaíra, Catanduva, Ribeirão Preto, Olímpia e
Morro Agudo, todas do estado de São Paulo, além de Belo
Horizonte (MG), Nova Friburgo (RJ) e Paranaíba (MS).
O curso foi ministrado
pelo professor Herickson Rubin Rangel e contou com a
presença do prefeito em exercício, Dr. Gustavo Sasdelli;
do presidente do IPMB, Lincoln Del Bianco de Menezes
Carvalho; e da presidente de
Honra da ANEPREM, Sandra
Maria Garcia de Oliveira.
Os RPPSs (Regimes Próprios de Previdência Social) são

as entidades/autarquias previdenciárias dos estados e municípios responsáveis por garantir
as aposentadorias e pensões de
servidores públicos. O RPPS
de Barretos é o IPMB (Instituto
de Previdência do Município).
Atualmente, 1179 aposentados, 361 pensionistas e
3200 servidores ativos (somando prefeitura, SAAEB,
Câmara e IPMB) estão vinculados à autarquia.
VÍDEO COMPLETO
O treinamento foi gravado
e será exibido pela TV Câmara - canal 31.3 - na próxima
semana, além de ser disponibilizado no canal da TV Câmara no Youtube.

Rodrigo Garcia determina que Butantan importe
Coronavac para vacinar crianças de 3 e 4 anos
Instituto vai solicitar 8 mil litros de IFA, que correspondem a 10 milhões de doses, à farmacêutica Sinovac

O governador Rodrigo
Garcia determinou na últina
quarta-feira (20) que o Instituto Butantan importe 10 milhões de doses da vacina Coronavac para vacinar crianças
de 3 e 4 anos. O instituto irá
solicitar 8 mil litros do Insumo Farmacêutico Ativa (IFA)
à farmacêutica Sinovac para a
produção do imunizante.
“Determinei que o Instituto Butantan faça a importação
das vacinas para poder produzir 10 milhões de doses. Tomamos essa decisão hoje, antes mesmo da inclusão no PNI
(Programa Nacional de Imunizações), para que a gente te-

nha vacina suficiente para vacinar as crianças de São Paulo
e colocá-las à disposição do
Ministério da Saúde para vacinar as crianças do Brasil.
A importação deve levar algumas semanas para que, se
possível, no mês de agosto, a
gente tenha essas vacinas disponíveis e poderemos começar a imunização dessas crianças”, disse Rodrigo Garcia.
A decisão foi tomada para
dar início à ampliação da imunização de crianças entre 3 e
4 anos de idade contra a COVID-19 em todos os municípios do estado de São Paulo.
Mais de 6,1 milhões de

O deputado federal Geninho Zuliani, vice-líder do
União Brasil na Câmara dos
Deputados, secretário-geral
do partido no Estado de São
Paulo e presidente do diretório riopretense, foi considerado um dos 150 mais influentes
do Congresso Nacional pelo
Diretório Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP.
O parlamentar, segundo a
publicação ‘Os cabeças do Congresso Nacional e dos parlamentares em ascensão 2022’, em
que são listados os políticos, entre deputados e senadores, com
destaque em suas atuações, vem
traçando um histórico de protagonismo legislativo, com capacidade ímpar para conduzir de-

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

PÓLO GASTRONÔMICO NOS LAGOS
O vereador Ângelo Tegami (PV) é autor de projeto de lei que
cria o Polo Gastronômico da Região dos Lagos. A proposta envolve
trechos dos bairros América e Exposição, e também o Recinto Paulo
de Lima Correa. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal tem prazo até 15 de agosto para se manifestar sobre o projeto.
UEBE OPINA SOBRE CALÇADÃO
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) é contra a abertura do calçadão
para passagem de veículos. Em sua opinião, tal procedimento não vai
aumentar o movimento no comércio barretense.

crianças com faixa etária entre 5 e 11 anos já foram imunizadas, sendo que 66,3% des-

te público está com o esquema
vacinal completo e 86,9% foi
vacinado com a primeira dose.

Geninho Zuliani é um dos 150 mais
influentes do Congresso Nacional
bates, negociações, votações,
articulações e formulações.
De acordo com o DIAP,
em 2022, a escolha dos parlamentares levou em conta apenas políticos em efetivo exercício do mandato no período
de avaliação, que vai do terceiro trimestre de 2021 até junho de 2022, e que têm mantido trajetória ascendente em
suas atuações políticas.
Geninho figura na lista dos
150 mais influentes do Congresso o que, de acordo com
o DIAP, é conferido ao parlamentar que tem buscado abrir
canais de interlocução, criando os próprios espaços e se credenciando para o exercício de
lideranças formais ou informais
no âmbito do Parlamento.
“Ser considerado um dos
mais influentes é o reconhecimento ao trabalho que venho
exercendo ao longo do mandato,
sempre com comprometimento
e conduta ilibada, com foco na
qualidade de vida e priorizando
as pessoas, que são o grande objetivo desta importante trajetória”, frisou o deputado.

PITA FOGO

ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS IRREGULARMENTE
A Prefeitura da Estância Turística de Barretos deve cumprir TAC
(Termo de Ajustamento de Conduta) para recuperar áreas públicas
ocupadas irregularmente ao longo da Avenida Engenheiro Necker
Carvalho de Camargos. Quando acontecer a retomada, o Savegnago
Supermercados deve perder parte do seu estacionamento.
VÃO RETIRAR CANTEIROS DA 43
Está nos planos da prefeitura de Barretos retirar os canteiros
centrais da avenida 43, na entrada da cidade, revelou a Secretária
de Governo e Gestão Estratégica, Graça Lemos.
SEM MEDO DE SER FELIZ
De acordo com o presidente do diretório do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) barretense, Valmir Longue, está na hora de perder o
medo do socialismo e do comunismo. Ele também entende que grupos
radicais da extrema-direita tem que ser combatidos com o rigor da lei.
A CONFRARIA DO IBITU
Reza a lenda, segundo o aposentado fotógrafo Pancho, que outrora existia a “Confraria dos Bobinhos do Ibitu”. Nascido naquele distrito, o retratista emérito conta que antigamente se dizia que o
mais bobinho daquela comunidade era senador da República. Resta
a dúvida de mito ou verdade.
EM CIMA DO CURRAL
Pré-candidatos, políticos, parlamentares, cabos eleitorais, militantes partidários e eleitores são aguardados na Festa do Peão que
acontece neste fim de semana no Ibitu. “Tapinha nas costas” e muita lábia não faltarão.

GENINHO QUER TORNAR ‘TESTE DO
CORAÇÃOZINHO’ OBRIGATÓRIO EM TODO O PAÍS
Diagnosticar precocemente doenças congênitas do coração em
recém-nascidos é o objetivo de uma proposta que acaba de ser
protocolado na Câmara dos Deputados. O projeto 1918/2022, de
autoria do deputado federal, Geninho Zuliani, visa tornar obrigatório em todos os estabelecimentos de saúde, públicos e particulares a Oxiometria de Pulso, também conhecido como ‘Teste do
Coraçãozinho’. O exame deverá ser realizado nos membros superiores e inferiores dos recém-nascidos, ainda no berçário e após
as primeiras 24 horas de vida da criança, antes da alta hospitalar, e prevê ainda a anotação do resultado no prontuário médico
do recém-nascido a realização do exame, mencionando data e resultado obtido. “Esse exame é indolor e rápido. Os recém-nascidos passam pela análise da saturação do oxigênio no sangue, se
for detectado oxigênio abaixo de 95%, é realizado ecocardiograma para investigar a existência de possível cardiopatia congênita”,
afirma o deputado federal, Geninho Zuliani.

28º GRITO DOS EXCLUÍDOS
“Brasil: 200 anos de (in)dependência. Para Quem?” é o lema do
Grito dos Excluídos de 2022. Em ano eleitoral, será que haverá ato
na cidade no dia 7 de setembro? A indagação partiu de um fervoroso fiel de lutas democráticas.
NOS TEMPOS DA DITADURA MILITAR
Aroaldo Moreira, farmacêutico e vereador em Barretos por
duas legislaturas, em 1964 foi cassado pelo Ato Institucional nº 1.
Acusado de subversivo, foi preso pelo DOPS. Ficou “guardado”
durante dois meses.
VEREADOR SUGERIU NOME DE BAIRRO
O vereador Walter Leonel de Souza, em outubro de 1987, sugeriu o nome de Nadir Kenan para o núcleo habitacional construído
pela Cohab Bauru em Barretos.
PERGUNTINHA CHATINHA
Já pagou a taxa de lixo ou tá enrolando o SAAE?
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Ação conjunta entre Fundo Social e Os
Independentes irá beneficiar entidades
assistenciais de Barretos e Hospital de Amor
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OAB Barretos homenageia
mulheres negras no próximo dia 25

Ingressos para apresentação do evangelista Deive Leonardo
custam 1 litro de leite, que serão revertidos às entidades locais

O Fundo Social de Solidariedade de Barretos e a Associação
Os Independentes anunciaram
uma ação beneficente em prol
das entidades assistenciais do
município e Hospital de Amor.
Será a apresentação da turnê
“A Resposta”, do evangelista
Deive Leonardo, que acontece
no dia 22 de agosto, segunda-feira, no Estádio de Rodeios,
durante a programação da 65ª
Festa do Peão de Boiadeiro.
“Os Independentes mantêm
essa tradição de olhar para a nossa cidade. A Festa do Peão já nos
ajuda muito, nossos hotéis lotam,
nossos supermercados têm um
proveito maior e muita gente é
empregada, mas eles também
não se esquecem de olhar para as
famílias mais necessitadas”, afirmou a prefeita Paula Lemos.
De acordo com os organizadores, para assistir a apresentação, os interessados devem entrar no site da turnê, realizar um
cadastro e adquirir seu ingresso,
gratuitamente. No dia do evento,
juntamente com sua entrada, os
espectadores deverão entregar
um litro de leite que será encaminhado ao Fundo Social para
posteriormente serem doados às
entidades assistenciais.
“Fiquei muito satisfeito
com o objetivo do dia 22, da
presença do Deive. Então,
mais uma vez, vamos bater
em cima do que nosso estatuto sempre pregou que é a
filantropia”, disse o diretor

Polo Barretos
da UAB é
primeiro lugar
em preferência e
popularidade no
segmento ensino
à distância

O Polo Barretos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) recebeu
o prêmio de consagração pública da
Associação Comercial e Industrial
de Barretos (Acib), pelo 1º lugar na
pesquisa de preferência e popularidade no segmento “Ensino à distância”. “Investir em melhorias no nosso Polo UAB é mais uma marca do
compromisso da atual gestão com
a educação pública de qualidade.
O Polo amplia as oportunidades de
acesso e formação no ensino superior aos nossos jovens”, disse a
secretária municipal de Educação,
Jéssica Maria dos Santos. O Polo
da Universidade Aberta do Brasil
oferta gratuitamente cursos de excelência na modalidade à distância
(EAD) de diversas instituições de
ensino superior públicas. O Polo
UAB de apoio presencial está localizado à Rua 21 de Abril, número 240,
bairro Derby Clube.

financeiro de Os Independentes, Hussein Gemha Júnior.
A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Letícia
Oliveira Lemos, falou sobre
a importância da ação para as
entidades. “Eu sei da necessidade de cada entidade, de cada
instituição, pois nós, do Fundo Social, também vivemos
100% de doações. Hoje temos
mais de 2.500 famílias que são
assistidas diretamente. Então
eu quero agradecer em nome
da Paula e de todos”, disse.
DOAÇÃO POR PIX
Além da doação que garante
o ingresso, Os Independentes e
o Fundo Social decidiram ampliar a campanha para arrecadar
donativos com o empresariado.
Para contribuir, pessoas físicas
e empresas poderão doar “litros
de leite” por meio de PIX.

A organização estipulou o
valor simbólico de R$ 7 reais
para cada litro e decidiu que os
valores arrecadados também
poderão ser utilizados para
compra de outros gêneros alimentícios, a depender da necessidade de cada instituição.
A gestão dos valores arrecadados ficará por conta do
Fundo Social. A chave PIX é a
conta corrente 62.718-6, agência 0031-0, do Banco do Brasil.
DOAÇÕES JÁ
COMEÇARAM
Durante o lançamento da
campanha, a prefeita Paula Lemos iniciou as contribuições
comprometendo-se a doar 100
litros de leite como pessoa física. O empresário Renato Reis
também contribuiu, garantindo mais 200 litros para as entidades barretenses.

Doze mulheres negras que
são destaques na comunidade serão homenageadas pela 7ª Subseção da OAB, Barretos, no dia
25 de julho, o Dia Internacional
da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, em evento no
North Shopping Barretos.
A coordenadora da Comissão de Combate à Discriminação Racial, Iracimara Bordin,
destacou a importância da continuidade das homenagens.
“Temos apoio e parceria do
North Shopping, de conselhos
municipais (COMIR e COMPPIR) e existe todo um histórico a partir da iniciativa da advogada Luciana Pena”, disse.
Segundo ela, o objetivo é
dar o reconhecimento às mulheres negras que fazem diferença na sociedade, mas que
muitas vezes são “invisíveis”.
Neste ano, a escolha ouviu
a comunidade através de indicações nas redes sociais. “Abrimos para que apontassem os

nomes e as mais votadas por
segmento serão as 12 homenageadas”, afirmou Bordin.
HOMENAGEADAS
Neste ano serão homenageadas: Alessandra Ferreira
da Silva (Comércio); Anajara
Barbosa de Jesus (Afrompreendedora); Carla Cristina
dos Santos (Religião de Matriz
Africana); Claudia Gonçalves
Pena (PCD); Francielle Cristina Fidelis da Silva (Universitária do Direito); Jéssica Maria
dos Santos (Educação); Karol
Priscila Bueno Salvador Gimenes (Esporte); Maria Tereza
de Moraes Silva (Líder Comunitária); Normany Roberto (Mulher Trans); Stefani da
Silva Costa (Arte e Cultura);
Suelen Cristina Bispo dos Santos (Saúde) e Zulmira Bonfim
(Indicada do North Shopping).
A homenagem, que deixou de acontecer nos últimos
anos, vinha sendo realizada desde 2016 graças a uma

iniciativa de sua idealizadora, a advogada Luciana Pena
Peghim, que já foi presidente
da OAB Barretos e coordenadora da Comissão de Combate à Discriminação Racial.
A Comissão de Combate à
Discriminação Racial é formada
pelos advogados Cesar Henrique da Silva Domingos e Iracimara Bordin e, além da coordenação de eventos, como este que
homenageia as mulheres, ela
está aberta a receber denúncias
e realizar a orientação às vítimas
de discriminação e racismo, sobre os trâmites legais.
“Atendemos alguns casos,
mas estamos na luta constante
porque infelizmente muitas situações de racismo as vítimas
acabam desistindo de denunciar”, lembrou Iracimara Bordin.
A comissão tem visitado escolas e empresas para orientação e os integrantes podem ser
acionados diretamente na Casa
da Advocacia e Cidadania.
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Comércio de Barretos inicia campanha Pais e Avós na ACIB

Sentados: Melissa Lima, José Paulo Lima e Ana Júlia Lima. Em pé: Maria Laura Lima,
Gabriela, Brenda Lima (bebê) e Bruno Lima (Foto:Izabella Pivotto Abe)

Prefeitura reforma Velório Municipal
“Betão Andrade” e Barretos terá IML
A prefeitura da Estância
Turística de Barretos está
reformando o Velório Municipal “Betão Andrade”, que
contará com um Instituto Médico Legal (IML).
De acordo com a Secretária Municipal de Governo
e Gestão Estratégica, Graça
Lemos, o prédio receberá pintura e manutenção no telhado,
além de reforma total nos banheiros. Graça também destacou a implantação do IML,
que será instalado em uma
área aos fundos do velório.
“O IML terá uma estrutura
completa, atendendo aos anseios dos profissionais e, principalmente, das pessoas que
utilizam o velório. Velar um

ente querido é um momento de
profunda tristeza e consternação que, muitas vezes, era prejudicado pelo mau odor durante
os procedimentos que ocorriam
em local inapropriado”, disse a
secretária. A obra deve ser entregue no mês de agosto.
CEMITÉRIO DA PAZ
No final do ano passado, o
Cemitério Municipal da Paz,
por meio de um trabalho em
conjunto das secretarias de

Obras, Administração, Governo e Gestão Estratégica, Planejamento, Meio Ambiente e
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE) passou por reformas e melhorias para deixar
o espaço mais adequado.
O local recebeu pintura geral, um novo pórtico de entrada
e instalação de pontos de água
a cada 20 metros na avenida
principal do cemitério para facilitar a limpeza dos túmulos.

Hub Harena Inovação do Hospital de Amor promove
a 3ª edição do Bootcamp HealthTech Barretos

Novas tecnologias, investimento, metaverso e uma série de outros assuntos ligados ao ecossistema de inovação fizeram parte da programação da 3ª edição do Bootcamp Healthtech Barretos, que foi
realizada nesta semana. A ação foi promovida pelo Hospital de Amor e pelo Sebrae, por meio do hub de
inovação Harena Inovação, com apoio do Bruto Valley. A iniciativa trouxe ações presenciais com transmissões on-line das palestras. O evento aconteceu no auditório do IRCAD América Latina, em Barretos, com
a participação de startups do programa Healthtech Barretos e outras startups conectadas ao ecossistema
de inovação em saúde da cidade. O Bootcamp marcou o encerramento do programa de aceleração que
teve duração de 12 semanas e promove uma imersão, onde empreendedores se reúnem para aprender
ferramentas e técnicas que são aplicadas em ambientes reais de seus negócios.

Dirigentes de Rotary tomam posse e entregam 6 títulos Paul Harris
No próximo dia 5 de agosto, acontece a cerimônia de
posse dos dirigentes do Rotary
Club de Barretos para o ano
rotário 2022/2023. A cerimônia acontece às 20 horas com
a presença de autoridades rotárias, municipais e convidados.
A nova diretoria teve início
dia 1º de julho e segue até o dia
30 de junho do ano seguinte. A
adesão é de R$ 30 e será utilizada integralmente para a compra
de materiais ortopédicos.
O Rotary é uma das instituições mundiais mais respeitadas
e é a única organização não governamental com cadeira permanente na ONU (Organização das
Nações Unidas). Possui 1,187
milhão de associados distribuídos em 37.070 clubes no mundo.
Os clubes são formados
por empresários e profissionais representativos de todas
as profissões, que dedicam
parte de seu tempo para o desenvolvimento de projetos e

ações nas áreas da educação,
saúde, meio ambiente, paz
mundial, entre outros.
Os novos dirigentes têm a
missão de representar o clube
perante o Rotary e a sociedade
em geral. Coordenar os projetos e ações do clube visando o
cumprimento das metas estabelecidas pelo Rotary Internacional, pela Governadoria do
Distrito e pelo próprio clube.
O agente de correios, Paulo Fernando Mazer, será reconduzido na função de presidente do clube local.
OS TÍTULOS
PAUL HARRIS
O reconhecimento “Companheiro Paul Harris” compreende uma medalha, um
diploma e um distintivo de
lapela e se destina a homenagear pessoas que doam US$
1.000 à Fundação Rotária.
Em dezembro de 2021, o
Rotary firmou parceria com o
empresário Giovane Barroti, da

Allplant, que fez sua contribuição. Nesta ocasião, Barroti dedicou cada título para uma personalidade: André Luís do Prado,
Flávio Mira D’Arbo, José Luiz
Ramos Cavalcanti, Kleber Rosa
e Paula Oliveira Lemos.
O Rotary Club de Barretos
fez sua doação e dedica o reconhecimento ao companheiro
Mauro Aparecido Cotrim Silva.
As doações são aplicadas
em fundos gerenciados pela
Fundação Rotária, e são redirecionadas a criação e manutenção de projetos de subsídios
elaborados pelo Rotary da cidade que atendem às necessidades das comunidades carentes.

A Associação Comercial e
Industrial de Barretos e o Sincomercio lançaram a campanha de prêmios da Promoção
Pais e Avós no comércio de
Barretos. A campanha vai sortear 20 pacotes para a Festa
do Peão 2022, 1 vale combustível no valor de R$ 300,00,
uma TV 50”, 2 rodízios na pizzaria. O sorteio está marcado
para o 16 de agosto e a entrega no dia 17 de agosto.
A campanha deste ano é estrelada pelo pai e avô e sua família, composta pelo avô José Paulo Lima, o filho Bruno, a filha
Gabriela Lima e as netas Maria
Laura, Ana Júlia e Brenda.
A ideia foi homenagear
pais e avós e as famílias com
pais e filhos que trabalham
juntos no comércio, aliando
tradição, sucessão e força no
comércio de Barretos.
O período de Dia dos Pais
é considerado o quarto melhor
para as vendas no comércio
e, segundo a presidente da
ACIB, Jackelyne Rossini, o
atual momento de reestruturação e intensificação da retomada do protagonismo do
comércio são propícios para a
temporada de vendas.
“A campanha de Pais e Avós
é sempre muito aguardada no
comércio de Barretos. Este ano,
vivemos ainda um momento de
intensificação das vendas e de
movimentação no comércio, o
que nos traz grandes expectativas para as vendas no período”,
disse Rossini.

Avós e Pais na ACIB tem
o patrocínio de Bebidas Poty
e Barretos Country Hotel e
Acquapark, e apoio de Os Independentes, Bubaloo Buffet
e eventos, Restaurante Costela de Ouro, Autoposto Eme,

Eternize - registro de marcas
e patentes, Ferrari Parafusos,
Império Pizzaria, Luizão Caçambas, Margot Calçados,
Nicson Veículos, Farmácia
São Francisco, Tânia Lemos
Bijuteria.
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Inclusão: Região dos Lagos ganha Academia Adaptada
Caravana da Fetec-CUT/SP
mobiliza bancários de Barretos
e região na defesa dos direitos

A caravana da Fetec-CUT/
SP pelo interior paulista chegou
às ruas de Barretos na última
quarta-feira (20). A ação reforçou para a população a luta e a
importância da categoria bancária para a sociedade.
Com a participação dos dirigentes do Sindicato dos Bancários
de Barretos e região, a caravana se
concentrou em praça pública para
dialogar com os trabalhadores e
a população sobre a Campanha
Nacional 2022 e também sobre a
conjuntura nacional, com coleta
de assinaturas para a revogação
da Reforma Trabalhista.
Dentre as principais reivindicações dos bancários e bancárias estão a reposição salarial
e nas demais verbas; aumento
real e aumento maior para o VR
e VA; manutenção da regra da
PLR; proteção aos trabalhadores
adoecidos, com o acompanhamento e tratamento de bancários
com sequelas da Covid-19.
A categoria também tem colocado como prioridade a igualdade de oportunidades, com
foco na luta contra os assédios
moral e sexual.
“Nosso objetivo com esta
atividade é justamente mostrar
aos bancários e, principalmente,
à população que a nossa Campanha é muito mais do que uma
campanha salarial. Nossa luta é
pela manutenção dos direitos e

ampliação das conquistas da categoria, mas vai muito além. A
população precisa ser informada
que os bancos, apesar de obterem altos lucros, praticam uma
política de redução de agências
e de postos de trabalho. Os banqueiros também precisam saber
que nós trabalhadores estamos
unidos em torno de nossas reivindicações e queremos a garantia do emprego e mais contratações”, ressaltou Marcelo
Martins, presidente do sindicato.
Não são só os bancários que
pagam com seus direitos e com a
sobrecarga de trabalho os lucros
bilionários dos bancos. A população também paga a conta com tarifas abusivas enquanto é empurrada para terminais eletrônicos e
recebe, em troca, um atendimento cada vez mais precarizado.
“Também dialogamos com a
classe trabalhadora em geral sobre
os retrocessos impostos com retirada de direitos históricos após a
aprovação da Reforma Trabalhista
que, além de não gerar empregos,
precarizou o trabalho. Reforçamos, ainda, a importância da defesa dos bancos públicos por toda
a população, entidades fundamentais para o desenvolvimento do
país”, acrescentou o dirigente.
A caravana também se dirigiu para a cidade de Catanduva
na quinta-feira e nesta sexta-feira (22) chega em Araraquara.

A academia ao ar livre “Geraldo Andrade”, localizada na
Região dos Lagos, da Estância
Turística de Barretos, acaba de
ficar mais inclusiva com a instalação de aparelhos adaptados
para pessoas com deficiência.
“Sabemos da importância
da atividade física para a saúde
das pessoas, na prevenção de
doenças e fortalecimento muscular. Essa é mais uma grande
conquista para a nossa cidade, pensando na melhoria da
qualidade de vida do cidadão
barretense”, afirmou o prefeito em exercício, Dr. Gustavo
Sasdelli, ao visitar a ampliação
da academia ao ar livre com os
aparelhos adaptados.
Projetada para este público, a Academia Adaptada

garante mais acessibilidade e
qualidade de vida a essa população, que poderá se exercitar
gratuitamente. Foram instaladas máquinas de puxada alta,
supino, bíceps, tríceps, twist e
abdominal, todos adaptados.
“Hoje a cidade conta com
mais uma opção para práticas
esportivas, desta vez pensada
especialmente para os barretenses com deficiência. Essa
gestão cuida das pessoas e incluir a todos é nosso dever”,
afirmou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Tony
Vieira Carvalho.
ACADEMIA AO AR
LIVRE “GERALDO
ANDRADE”
Os seis aparelhos adaptados somam-se aos outros 25

equipamentos convencionais,
já existentes na Academia ao
Ar Livre. No mês de março,
a prefeitura realizou a revitalização do local, com substituições de molas, eixos, parafusos, alvenaria, rolamentos

e pintura dos aparelhos. De
segunda a sexta-feira, das 7
às 9 horas, os usuários da academia contam com orientação
de um professor de Educação
Física da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

CDHU inicia construção de 31 casas no bairro São Francisco 2
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU) iniciou na
segunda-feira, 18, a construção de 31 casas no bairro São
Francisco 2, antigo Barretos L.

Terminam
nesta sextafeira (22)
inscrições
para instrutor
de operações
agrícolas
na Tereos

As inscrições para o cargo
de instrutor de operações agrícolas da Tereos, uma das empresas líderes nos mercados de
açúcar e etanol no Brasil e no
mundo, vão até esta sexta-feira, dia 22 de julho. As funções
dos instrutores de operações
agrícolas incluem capacitação das equipes operacionais,
identificação e replicação das
melhores práticas operacionais,
apoio técnico na avaliação de
operadores/ candidatos, e monitoramento e apoio no campo.
Entre os requisitos para concorrer às vagas é necessário
ter ensino médio completo,
experiência com desenvolvimento técnico de operadores,
habilitação (CNH) D ou E e
disponibilidade para trabalhar
em turnos. São diferenciais ter
formação técnica, conhecimento em pacote office e tecnologia
embarcada, como GPS e Solinfitec, além de conhecimento
básico sobre mecânica/elétrica
de veículos e proficiência em
pelo menos uma das seguintes
operações: transporte de cana
e vinhaça; colheita de cana e
transbordo; ou preparo de solo,
plantio mecanizado e tratos
culturais de cana-de-açúcar.
Há oportunidades para todas as
unidades da empresa, voltadas
para moradores das regiões de
Olímpia, Pitangueiras, Colina,
Guaíra, Tanabi e Nova Granada. Além de assistência médica e odontológica, estão entre
os benefícios auxílio farmácia, participação nos lucros e
resultados e previdência privada, entre outros.

O investimento, custeado pela
CDHU, é de R$ 3.856.124,29.
A construção das casas é realizada em parceria com a prefeitura de Barretos, que doou
o terreno em que os imóveis
vão ser erguidos.
O prefeito em exercício,
Gustavo Sasdelli, a secretária
municipal de Habitação, Célia
Rodrigues, e representantes da
CDHU e da empresa que ganhou a licitação para construir
as casas assinaram na quinta-feira, 14, os termos que viabilizam o início das obras.
A Secretaria Municipal de
Habitação de Interesse Social
de Barretos, responsável pela
gestão da Política Municipal
de Habitação, já realizou o
cadastro das 31 famílias para

as quais essas casas serão
destinadas. O convênio para
a construção dos imóveis já
estava iniciado e a entrega de
documentos pelas famílias selecionadas começou a ser feita ainda no ano passado.
O prefeito em exercício
afirmou que este é mais um
avanço social para a cidade e
um cuidado com a qualidade
de vida dos barretenses.
“Vamos mudar a vida de
31 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e
permitir que elas formem o
seu novo lar em um bairro em
pleno desenvolvimento, com
escola pública e, em breve,
também com uma Unidade de
Saúde”, disse Sasdelli.
Com a entrega dos imóveis,

a prefeitura objetiva erradicar
a condição de favela na cidade.
“As 31 casas cumprirão o objetivo de desfavelamento. Tratam-se de famílias que vivem
em áreas de risco”, afirmou a
secretária Célia Rodrigues.
O prazo para execução das
obras é de 6 meses, podendo
levar mais 6 meses para a adequação da documentação dos
imóveis até que as chaves sejam entregues.
Participaram da assinatura
do termo com os representantes
do município, os engenheiros da
prestadora de serviço à CDHU
Luciano Guimarães, Amélio
Hideio e José Eduardo Braga,
o representante da CDHU, Ricardo Diniz, e Eymael Paixão,
Construtor da Prisma.
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