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QUEM SABE LEVAMOS ESTE PAÍS A SÉRIO? - No nosso espaço de opinião desta edição, trazemos um artigo de Percival Puggina,
membro da Academia Rio-Grandense de Letras, empresário, escritor e colunista de dezenas de jornais e sites no país, que expõe sua
EDITORIAL - Leia na página 2
visão sobre o atual momento político que o Brasil atravessa. Segue.
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Comércio reabre e entidades esperam
reaquecimento da economia local

MERCADO
BRASILEIRO É VISTO
POR ESTRANGEIROS
COMO GRANDE
OPORTUNIDADE
DE LUCROS
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Diretoria do Rio
das Pedras informa
associados

Avenida SF 1 do bairro São Francisco e via marginal
da Faria Lima são iluminadas pela prefeitura

A prefeitura de Barretos, por
meio da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos,
implantou iluminação na Avenida SF 1, que fica entre a Ro-

dovia Brigadeiro Faria Lima e
a Avenida Aristides José Anastácio, no bairro São Francisco.
Os serviços foram executados
com recursos próprios.

“Ao longo de 750,40 metros
de extensão foram instalados 22
postes com braço curvo em aço
galvanizado e luminárias com
lâmpadas em vapor metálico de
250 wats”, afirmou o secretário
municipal de Obras e Serviços
Urbanos, José Domingos Ducati.
Também recebeu iluminação
o trecho da via marginal à Rodovia Brigadeiro Faria Lima, com
23 luminárias com lâmpadas de
vapor metálico de 250 wats.
A instalação foi feita pela
prefeitura, em uma parceria
com a Concessionária TEBE,
que cedeu os materiais.

Câmara concede título de cidadão
benemérito para Wolinski Maruco
A Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, o
projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador
Raphael Dutra (PSD), que
concede o título de Cidadão
Benemérito do Município de
Barretos ao radialista Wolinski Antônio Maruco.
A honraria é concedida às
personalidades que contribuíram, de alguma forma, com o
progresso socioeconômico ou
cultural do município. “É uma
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pessoa merecedora e que tem
um trabalho sensacional com
o escotismo”, afirmou Dutra.
A data da entrega do título
será marcada de acordo com a
agenda da Câmara Municipal.
HISTÓRICO
Wolinski Maruco é radialista,
jornalista e animador e atua na
Organização Monteiro de Barros há 31 anos. Membro efetivo
da Associação Os Independentes e do Aeroculube de Barretos.
Também é diretor presidente do
Grupo de Escoteiros Chão Preto
fundado em 2014 e que possui
72 membros, incluindo lobinhos,
escotistas, seniores e dirigentes.
(Foto: Tininho Jr)

A flexibilização da quarentena no comércio e na indústria, iniciada na última segunda-feira, trouxe alívio para
empresários e comerciantes
de Barretos, e também para
grande parte da população.
O comércio barretense
registrou nos últimos quatro
dias, um grande movimento,
com formação de longas filas
na porta das lojas instaladas no
calçadão, no centro da cidade.
Para o presidente da ACIB
e do Sincomércio, Roberto
Arutim, as novas medidas
atendem as reivindicações dos
empresários da cidade. “Barretos deve continuar mantendo as regras de segurança e,
com certeza, em breve, estaremos trabalhando normalmente”, afirmou Arutim.
A flexibilização do funcionamento do comércio em geral, incluindo os bares e restaurantes, agradou, também,
o presidente do Sindicato dos
Hotéis, Bares e Restaurantes
de Barretos e região, Ivair
José de Oliveira.
Cerca de 80% destes estabelecimentos comerciais tiveram suas condições de funcio-

namento afetadas, atingindo,
além dos proprietários, mais de
1 mil trabalhadores do setor.
“A economia está muito afetada, os trabalhadores do setor,
e de outros setores, perderam o
emprego ou foram afastados,
e os comerciantes estão com
dificuldades de pagar aluguel,
salários e outras despesas. Temos que seguir seriamente daqui pra frente, seguindo todos
os protocolos, para não sermos
mais prejudicados”, afirmou
Ivair de Oliveira.
ALERTA
Na terça-feira, dia 2, o Secretário Municipal de Defesa Civil de Barretos, Manoel
Messias, fez um alerta para a
população, reforçando o protocolo de que as pessoas devem permanecer em casa.
“A crise não acabou. Todo
mundo está saindo de casa e
se a situação piorar [índice de
isolamento], o isolamento geral voltará a ser implantado”,
afirmou o secretário.
As palavras do secretário
são corroboradas pelas autoridades sanitárias e de saúde,
tanto municipais, quanto do
governo do Estado.

Hospital Nossa Senhora
recebe R$ 5 milhões para
manter tratamento de
pacientes com coronavírus

Prazo de pagamento da inscrição no
Enem termina na próxima quarta-feira
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ampliou até a próxima quarta-feira, dia 10, o prazo para pagamento do boleto do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Os novos
boletos serão disponibilizados no site. Para acessá-los, é
necessário que os candidatos inscritos entrem na Página
do Participante e gerem um novo documento de pagamento. Segundo o Inep, mais de 5,7 milhões de pessoas já
tiveram suas inscrições confirmadas. A expectativa é de
que cerca de 300 mil inscritos devam efetuar o pagamento
para confirmar a participação no Enem 2020.

Na última quarta-feira (3),
a Secretaria Municipal de
Saúde de Barretos confirmou
o repasse de R$ 5.184.000,00,
garantindo por mais três meses o funcionamento de 36
leitos de UTI para tratamento
exclusivo de pacientes com
Covid-19 em estado grave.
Além dos leitos de UTI tipo

II, o Hospital Nossa Senhora
conta com estrutura de quartos
para internação de pacientes
menos graves, em situação de
enfermaria, e tem capacidade
para ampliar o atendimento,
com a instalação de equipamentos para novos leitos de
UTI, caso seja necessário.
Página 5

A diretoria do Rio das
Pedras Country Club, liderada pelo seu presidente, Luís
Moschiar Boy, emitiu nesta
semana um comunicado aos
seus associados, relatando os trabalhos da diretoria para manter o clube em
funcionamento, reforçando
a decisão de desconto nas
mensalidades, para ir de encontro às dificuldades financeiras também enfrentadas
por seus associados.
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Vacinação contra febre
aftosa no Estado de
São Paulo foi prorrogada
até 30 de junho

A Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de
São Paulo prorrogou, excepcionalmente, para 30 de junho,
os prazos para vacinação de
bovinos e bubalinos contra febre aftosa e para vacinação das
fêmeas bovinas e bubalinas
contra a brucelose. Os prazos
para entrega da declaração da
vacinação e para a comprovação da vacinação contra
brucelose, realizada durante
o primeiro semestre, também
ficam excepcionalmente prorrogados para o dia 31 de julho.
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Editorial

Quem sabe levamos este país a sério?
No nosso espaço de opinião desta edição, trazemos um artigo de Percival Puggina, membro
da Academia Rio-Grandense de Letras, empresário, escritor e colunista de dezenas de jornais e sites no
país, que expõe sua visão sobre o atual momento político que o Brasil atravessa. Segue.
Instalou-se no Brasil um
estresse político que, mantido,
conduzirá a um final infeliz.
Ou seja, a tensão está aumentando e arrastando a nação a
um estágio cada vez mais crítico. Não haverá solução boa
pelo caminho das picuinhas e
da crescente violência verbal
e comportamental.
O quadro é alarmante.
Chega-se ao fim de cada dia
abastecido de notícias que
amplificam os sentimentos de
pânico, medo, revolta, e de
uma raiva que arde no peito e
clama pelo mau lenitivo chamado... vingança.
Na política, passada a régua nessa conta, comprou-se
por cem um estresse que talvez não valesse vinte. De outro lado, epidemia de temores
é abastecida com dose diária
de notícias alarmantes em que
recordes são batidos e barreiras
ultrapassadas, como se estivéssemos numa olimpíada funesta
do obituário internacional.
O povo, que tanto agita os
fantasmas mentais de alguns senhores da Suprema Corte, não
tem culpa alguma na instabilidade política do país. O povo, o
soberano povo, é vítima.
É dele o desemprego, o
prato magro do pouco alimen-

to, o teto perdido, o lazer impossível, o beco sem saída, a
esperança perdida, os longos
dias vazios e, ainda, maiores
noites de insônia.
Todos esses apertos passam
longe, bem longe dos que exibem a musculatura do respectivo poder, enquanto se encaram
com aquele olhar gentil com
que os boxeadores esquentam
hormônios para a luta.
Muitos titulares de poder
de Estado, talvez, se sentissem melhor se o povo se recolhesse em isolamento sanitário horizontal, em isolamento
político vertical e num lockdown acústico de onde sequer
suas vozes fossem ouvidas.
No entanto, as manifestações
populares estão salvando a democracia enquanto os poderes
se provocam, rixam e disputam
supremacia onde deveria haver
independência e harmonia.
Por longos meses, o governo vitorioso nas urnas buscou
escorar-se no povo, com o
qual Bolsonaro tem conexão
incomum. No entanto, à medida que preservava o estilo e
os laços com o povão, indispensáveis para manter suas
salvaguardas no tabuleiro da
política, ele perdia apoiadores
naquela parcela da elite que

votou nele, mas nunca o acolheu muito bem.
Prefeririam, esses, um
conservador estilo britânico,
tipo Stanley Baldwin, ou seja,
um Bolsonaro gentleman, que
nunca existiu. Seu apoio perde vigor entre aqueles que,
vendo as dificuldades enfrentadas pelo governo esperam
dele uma atitude impossível.
A atitude possível, perfeitamente possível, é dar o primeiro passo no rumo certo.
Muitas vezes, ao longo dos
anos, ouvi dizer que “o Brasil

é maior do que a crise” e tem
sido. No entanto, se mais estável, com instituições melhores, seria um país melhor para
seus filhos.
Como escrevi outro dia,
este é o país de Bonifácio, de
Nabuco, de Caxias, de Pedro
II, de Mauá. Não será derrotado num conflito de picuinhas!
As urnas falaram alto em
2018 e exigem respeito, principalmente daqueles, tão poderosos e arrogantes, que a ninguém julgam dever respeito.
Zele Deus por esta sua nação.

Opinião

Conclamação pública em defesa da democracia
A Ordem dos Advogados do
Brasil, entidade mais respeitada
da sociedade civil, detentora de
índice de confiança de 66% dos
brasileiros, conforme pesquisa
realizada pela Associação dos
Magistrados Brasileiros no ano
passado, por sua Secional de
São Paulo, cumprindo sua finalidade prevista no artigo 44 da
Lei nº 8.906/1.994 de “defender a Constituição” e “a ordem
jurídica do Estado democrático
de direito”, manifesta indignação e absoluto repúdio aos atos
de ameaça à Ordem Democrática, bem como aos ataques aos
poderes instituídos pela Constituição Federal.
A história da Secional de
São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil confunde-se com as lutas contra as
ditaduras brasileiras. Nasceu
em 1.932, tendo o seu primeiro presidente envolvido na
Revolução Constitucionalista.
A redemocratização do
Brasil e a promulgação da
Constituição Federal de
1.988, passando pelo movimento “Diretas Já”, cujo ápice ocorreu no dia 17 de abril

de 1.984, no Vale de Anhangabaú, coração de São Paulo,
tiveram o protagonismo da
OAB e da OAB SP.
Do protagonismo das lutas empreendidas pela advocacia e pela própria OAB,
nasceu a Constituição Cidadã, que vige entre nós e é a
responsável pelo maior período republicano e democrático da história do nosso país.
Quando as cogitações sobre rupturas democráticas
pareciam integrar um passado longínquo, infelizmente
passamos a conviver com
ameaças de fechamento do
Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.
O autoritarismo e o desprezo ao Estado Democrático de
Direito que vêm sendo manifestados, insistentemente, por
alguns integrantes do Poder
Executivo federal brasileiro
têm incentivado e legitimado
ações violentas por entes estatais e por cidadãos destituídos de apreço pela convivência pacífica e respeitosa em
sociedade, agravando a crise
sanitária e econômica que vi-
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venciamos e, por consequência, jogando-nos numa crise
política que vai se revelando,
cada dia, mais perigosa.
A esmagadora maioria da
sociedade brasileira vê-se assombrada por grupos que defendem abertamente nas ruas,
idéias antidemocráticas misturadas a propostas golpistas e autoritárias. Sem paz, brasileiras e
brasileiros, já atormentados pelo
coronavírus, perdem o sono com
o medo de uma guerra civil.
Devemos dizer um veemente NÃO às ameaças de quebra
da Ordem Democrática.
Mostra-se ainda mais fundamental, neste momento,
esclarecer à sociedade que a
Constituição de 1.988 não contempla, em nenhuma hipótese,
qualquer tipo de intervenção
ou tutela militar de um poder
constitucional sobre outro.
É necessário, portanto,
combater com vigor a semente
do preocupante autoritarismo
que insiste em germinar entre
nós, particularmente naqueles
que não compreendem que o
coletivo é sempre maior que o
individual e que o respeito às
individualidades asseguradas,
como conquistas civilizatórias
da humanidade, que se encontram insculpidos nos direitos
e garantias fundamentais, não
comportam desrespeitos por
quem quer que seja.
A Constituição Federal de

1.988 não tolera rupturas institucionais e congrega, em seu
texto e contexto, ferramentas
legítimas para se combater
ideais que pugnam pelo fim
das liberdades civis, da mesma
forma que a legislação federal
incrimina as condutas daqueles
que atentam contra a Ordem
Constitucional e Democrática.
Desse modo, inspirada em
sua história, na sua respeitabilidade e na sua primordial
função institucional, a Secional
São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil conclama todas
as instituições democráticas
paulistas e brasileiras para, juntas, em uma só voz, defender a
Democracia e suas instituições
republicanas e o Estado Democrático de Direto, com finalidade de afastar o mal maior consistente nas ameaças golpistas e
autoritárias, lançando as campanhas #DemocraciaSempre e
#AutoritarismoNão.
Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente da OAB SP

São João; aqueça
nossos corações!

As bandeirinhas coloridas
estão guardadas, o sanfoneiro
silencioso usa máscara, o arrasta-pé foi cancelado. Quem
nunca nesta época do ano
vivenciou das mais variadas
formas, dependendo da região, a alegria intensa de uma
das mais contagiantes festas
tradicionais do nosso país?
Cidades inteiras do interior do nordeste vivem o ano
todo esperando por este momento. Mas, hoje, das janelas
de suas casas, seus moradores olham o palhoção vazio.
Os barcos de fogos em Sergipe, que começam a ser confeccionados meses antes, estão empoeirados. A cidade do
forró e o cuscuz gigante em
Caruaru terão que esperar.
Será que não há nada para
refletir? Vejamos: a festa junina é um acontecimento
que irradia harmonia, você já
percebeu? Na apresentação
da quadrilha, por exemplo,
todos os integrantes precisam
dançar no mesmo compasso,
senão pode ser um desastre.
Cada par precisa sentir a
música, seguir a mesma coreografia e, após inúmeros
ensaios, o que se vê é um espetáculo de integração, ritmo
e coordenação, várias pessoas
ao mesmo tempo dançando.
Em tempos de pandemia,
uma das lições desta tradição
não seria refletir sobre o valor
e a importância de estarmos

no mesmo compasso com o
outro? Mesmo que separados,
cada um do seu lugar?
Cada um deve esforçar-se
para acompanhar e entender
o ritmo do outro, como sinal
de respeito e empatia, para
que, no fim, a apresentação
seja harmônica! Do contrário, pode ser um desastre.
Não poderia também esta
tradição nos ensinar que a
fogueira acesa, que este ano
não será possível, ganhe um
novo significado e seja incendiada com o fogo do amor
em nossos corações?
Como dizia a música que
tanto embalou nossas festas:
“São João, São João, acende a
fogueira do meu coração”. E,
desta vez, as nossas mesas fartas
de comidas típicas, precisam dar
a vez ao arroz e feijão na mesa
de quem realmente precisa.
Em 2020 estamos sendo
convidados pela vida a ressignificar a festa de São João. E,
certamente, quem passar por
isso e deixar que a fogueira de
São João aqueça e transforme
sua alma de verdade, nunca
mais vivenciará as próximas
festas juninas da mesma forma.
Porque saberá o valor de não
tê-la e saberá também o valor do
seu sentido mais profundo.
Renata Vasconcelos Leal
Missionária da comunidade
Canção Nova e apresentadora
do programa Manhã Viva, exibido
pela TV Canção Nova
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele.” (Martin Luther King)

Augusto Pereira Filho celebrou seus 42 anos terça-feira (02),
onde a data especial foi repleta de carinho de sua esposa Karlene e dos filhos Augusto Neto e Mariana (foto). Parabéns!

Greicielli Fermiano é formada em Serviço Social,
funcionária pública como Assistente Social nas
Unidades de Saúde da Família de Guaíra e fã n° 1 da dupla
João Bosco e Vinícius, comemorou terça-feira (02) seu aniversário ao lado dos pais Sebastião e Neide, do irmão Robson, e
claro, do namorado Jakson Rodrigues. Felicidades!
A terça-feira (02) foi dia de Veronica Flavia Cabral brindar
mais um aniversário. A competente funcionária de uma conceituada rede de lojas foi bastante felicitada e recebeu
os mimos da filha Yasmim. Tudo de bom!

Hoje (05) é dia de Maraiza Aparecida celebrar mais
um ano de vida. A data será cheia de felicitações de seus
familiares, Aparecido, dos filhos Felipe e Amanda, do neto
Matheus e da nora Valéria Nobre. Parabéns!

A quarta-feira (03) foi dia de Bruno Gomes Rocha celebrar
seus 15 anos. O jovem muito educado e compreensivo é filho
de Marcelo Rocha e Claudia Gomes, e recebeu na data especial
o carinho dos pais, amigos e familiares. Parabéns!

Carolina Nascimento completou seus 30 anos quarta-feira (03).
Na data a personal trainer recebeu o carinho de seus familiares,
amigos, em especial, de Thaina Barbosa (foto). Trintou!

Parabéns e muitos anos de vida para Nivair Celestino Júnior,
que completou idade nova na última quarta-feira (03). A data
foi comemorada ladeado de seus maiores amores, a esposa
Valquíria e o filho Henrique. Os cumprimentos ficaram por
conta dos familiares e amigos. Felicidades Júnior!

Rodrigo Christofolo é filho de Claudinei e Benedita.
O jovem é engenheiro civil, cantor e faz dupla com o
amigo Matheus, e na última quinta-feira (04), o olimpiense
completou mais um ano de vida. Parabéns Rodrigo!

Amanhã (06) é dia
da Outlet 20 brindar seu 1° de muitos aniversários. A
loja de preço único
fica na Avenida 21
entre Ruas 24x26 –
Centro de Barretos,
se tornou a queridinha dos barretenses que tem
bom gosto e gosta
de qualidade. A
empresária Mariana
Falcão (foto) espera
seus clientes para
comemorar a data
com um delicioso
café da manhã com
pão de queijo, café,
guaraná, bolo recheado e pipoca, e
haverá sorteio. #outlet20niver01ano
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Lei aprovada na Câmara obriga agências
bancárias de Barretos a terem intérpretes de libras

Pelo menos 4,3 mil barretenses que têm alguma dificuldade auditiva e precisam
dos serviços de um intérprete
de libras para se fazer entender ou para compreender alguma orientação, poderão ter
o profissional “full time” em
todas as 14 agências bancárias
do município.
Na última segunda-feira,
durante sessão semanal da
Câmara, os vereadores aprovaram o projeto de lei 63,
de autoria da vereadora Paula Lemos, que regulamenta a
presença destes profissionais
em todos os bancos da cidade.
“O fato de não ouvir e, na
maioria das vezes, não falar, a
maior dificuldade para o surdo é
a comunicação que, na realidade, não é um problema conside-

rado orgânico, mas, sim, social.
Com a Libras, boa parte destes
cidadãos já estão podendo se comunicar com mais tranquilidade
e ter melhores oportunidades”,
afirma vereadora.
O projeto seguiu para o Poder Executivo para sanção do
prefeito, Guilherme Ávila. Caso
seja aprovado, o intérprete deverá estar presente nas agências bancárias durante o horário
de funcionamento das mesmas
para atendimento ao público.
CFPL
Saber a quantidade real
de famílias beneficiadas com
isenção de tarifa de energia
elétrica é o objetivo de um
ofício enviado pela vereadora
Paula Lemos para a CPFL.
A concessionária de energia elétrica deve informar a real

quantidade de famílias beneficiadas pela medida provisória
950/2020, que dá isenção da tarifa de energia entre o período
de 1° de abril a 30 de junho.
“Sabemos que na cidade,
um total de 1697 famílias tem
esse direito. O requerimento
visa saber se essas pessoas conseguiram a adesão, se tiveram o
desconto ou não e, caso contrário, por que não”, frisa Paula.
O benefício, que será apenas aos clientes que tiverem
um consumo mensal de até 220
quilowatt-hora
(kWh/mês),
será custeado pelo governo
que repassará às distribuidoras
de energia elétrica um aporte
de R$ 900 milhões, via Ministério de Minas e Energia mediante a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

Paulo Correa pede fiscalização
mais intensa no município
com a abertura do comércio
Recapeamento asfáltico chega a
mais quatro bairros de Barretos

O vereador Paulo Correa
encaminhou
requerimento
ao prefeito Guilherme Ávila
questionando se a prefeitura
possui fiscais sanitários em
número suficiente para a realização de fiscalização do comércio central, shopping, academias, clubes, restaurantes,
bares, lanchonetes, pizzarias,
salões de beleza, clínicas,
consultórios, festas privadas,
aglomerações de pessoas em
locais públicos e privados.
A solicitação visa o trabalho de fiscalização imposto pelo decreto nº 10.559/20
publicado pelo prefeito e que
permitiu a abertura do comércio no último dia 1º de junho.
“O decreto permitiu a abertura do comércio nos termos
do Plano de Retomada da Economia do Governo Estadual.
Gostaria de informações sobre
qual é o número de fiscais sanitários que serão disponibilizados para fiscalização e o
cumprimento do decreto”, justificou o vereador, “visando à
conscientização dos comerciantes e da população para
um não aumento no número

de casos do Covid-19 em nosso município e um possível fechamento do comércio novamente, visto que seria péssimo
para nossa economia, devido à
queda de arrecadação, por isso
cobramos fiscalização e prevenção”, ressaltou o vereador.
No documento, Correa indaga se será disponibilizado

um canal direto para denúncia
e se é possível à realização de
parceria entre a Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e agentes de segurança da Ronda Municipal
para fiscalização diária, diurna
e noturna, bem como aos sábados, domingos e feriados para
cumprimento do decreto.

Euripinho pede isenção de impostos
às academias de ginástica e
estabelecimentos congêneres

O vereador Olímpio Jorge Naben (Euripinho) solicitou ao Executivo Municipal
para conceder isenção de pagamento do Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza
- ISSQN e a Taxa de Licença

de Funcionamento às academias de ginástica e estabelecimentos congêneres do Município de Barretos, atingidos
diretamente pelas normas de
isolamento e interrupção de
serviços em razão da situa-

ção de calamidade pública em
decorrência da pandemia do
novo coronavírus.
O vereador ressalta no requerimento que os proprietários
desses estabelecimentos compreendem todas as razões que
levaram à suspensão desses serviços durante o período de prevenção e enfrentamento a pandemia da Covid-19 mas que, por
outro lado, têm suportado todas
as despesas decorrentes da manutenção desses locais.
“Algumas dessas despesas
fixas englobam o pagamento de tributos municipais, tais
como o ISSQN e a Taxa de Licença de Funcionamento, fato
que a paralisação das atividades comerciais, motivada pela
pandemia do novo coronavírus causou prejuízos aos contribuintes”, disse Euripinho.

Mais quatro bairros de Barretos estão recebendo obras de
recapeamento, por meio da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos. São eles, os
bairros Centenário, Celina, Sumaré e Valente. A execução é
por meio de convênio com recursos do Governo Estadual e
contrapartida da prefeitura.
No Centenário são recapea-

das a avenida 51, no trecho entre
as ruas 10 e 14, avenida 49, nos
trechos entre as ruas 10 e 12, 12
e 14, 10 e Santa Inês, Santa Inêz
e Santa Maria, Santa Maria e
Santa Rita e Rua Santa Inês, no
trecho entre a Avenida Antônio
Frederico Ozanan e avenida 47.
No bairro Celina são recapeadas a rua 12, nos trechos
entre as avenidas 41 e 45 e 47

e 51, e a rua 10, no trecho entre as avenidas 43 e 47.
No bairro Valente foi recapeada a Rua Santa Maria,
no trecho entre avenidas 45 e
43 e, no bairro Sumaré, a Rua
Santa Maria, no trecho entre
a Avenida Antônio Frederico
Ozanan e avenida 47 e a Rua
Santa Rita, no trecho entre as
avenidas 45 e 49.
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Mais de R$ 5 milhões foram repassados
pela prefeitura ao Hospital Nossa Senhora
Na última quarta-feira (3),
o prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, anunciou o repasse, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, do valor
de R$ 5.184.000,00 para o
Hospital Nossa Senhora, garantindo por mais três meses o
funcionamento de 36 leitos de
UTI para tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19
em estado grave.
O hospital, que tem a
gestão da Fundação Pio XII/
Hospital de Amor, vem sendo
utilizado como local de atendimento aos pacientes diagnosticados com suspeita de
Covid-19.
Além dos leitos de UTI tipo
II, o Hospital Nossa Senhora
conta com estrutura de quartos
para internação de pacientes
menos graves, em situação de
enfermaria, e tem capacidade

para ampliar o atendimento,
com a instalação de equipamentos para novos leitos de
UTI, caso seja necessário.
O prefeito Guilherme
Ávila vem acompanhando de
perto a evolução da doença
na cidade e avalia a situação
como “bem controlada, até o
momento”.
Ele ressaltou que “Barretos
tem uma estrutura muito melhor que a maioria dos municípios do estado de São Paulo,
mas não pode deixar de seguir
as orientações para o distanciamento social e todas as regras
impostas pela quarentena”.
Sobre o repasse, o prefeito
frisou que “estamos repassando esse valor de mais de R$
5 milhões para que o Nossa
Senhora continue atendendo com a qualidade que vem
salvando vidas, mas claro que

meu desejo pessoal é de que
os leitos de UTI, mesmo que
estruturados, não tenham que
ser usados em sua capacidade
máxima e, para isso, dependemos também da população
fazer sua parte, ficando em
casa e só saindo se for extremamente necessário”, disse
Guilherme Ávila.
O secretário municipal de
Saúde, Alexander Stafy Franco, chamou a atenção para o
fato de que há uma força tarefa realizada pelo Comitê
Municipal de Contenção do
Coronavírus, que atua como
consultor de todos os atos da
administração municipal, o
que garante que Barretos tenha tido destaque no estado,
por estar sempre alinhada
com as orientações mundiais
de combate à transmissão do
vírus que causa a Covid-19.

Filipe Leite, Cavaleiro das
Américas, é o primeiro
Governo do Estado divulga primeiro
brasileiro Embaixador do
balanço do Plano São Paulo de
flexibilização da quarentena
Rodeio de Calgary, no Canadá
Taxas de capacidade hospitalar e avanço de contágio por coronavírus
são atualizadas e mostram tendências piora na região de Barretos

O governo de São Paulo
anunciou na última quarta-feira (3) o primeiro balanço de
avaliações de taxas de capacidade hospitalar e avanço do
contágio por coronavírus do
Plano São Paulo para retomada consciente da economia.
Os critérios de saúde dos
últimos sete dias mostram
tendências de melhora ou piora para 17 áreas de saúde em
todo o Estado, incluindo a região de Barretos.
Os indicadores de cada Departamento Regional de Saúde
determinam cinco possíveis fases de reabertura de atividades
econômicas não essenciais.
Os critérios são: média da
taxa de ocupação de leitos

de tratamento intensivo para
COVID-19; número de leitos
UTI COVID-19 por 100 mil
habitantes; e taxas de acréscimo ou decréscimo de casos
confirmados, internações e
mortes pela doença na comparação com a semana anterior.
Os dados compilados entre
os dias 26 de maio e 2 de junho
apontam melhora em três dos
cinco critérios na média estadual.
A taxa de ocupação de leitos de
UTI caiu de 73,5% para 72,4%,
o número de vagas por 100 mil
habitantes foi de 11,8 para 13,3 e
as internações decresceram três
pontos percentuais.
Com a ampliação da testagem, houve aumento nos índices de casos (61%) e de mor-

tes (23%) por COVID-19. Em
todo o Estado, há 4.693 leitos
exclusivos para pacientes infectados pelo coronavírus.
A tendência semanal foi de
melhora nas regiões da Baixada Santista, Taubaté e Registro,
enquanto o viés de piora foi
verificado nas áreas de Bauru
e Barretos. Por enquanto, não
há alteração nas classificações
de quarentena anunciadas na
semana passada.
Na próxima quarta-feira
(10), o Governo de São Paulo
vai divulgar um novo balanço do plano, com a possibilidade de reclassificação das
regiões para fases mais ou
menos restritas de reabertura
econômica a partir do dia 15.

Homenagem a brasileiro que percorreu mais de 30 mil
quilômetros cruzando a América a cavalo foi mantida mesmo com
o cancelamento do Calgary Stampede, devido à pandemia
Mais tradicional evento do
gênero no mundo, com mais
de 100 anos de existência, o
Calgary Stampede, que ocorre na cidade de Calgary, no
Canadá, homenageará o brasileiro Filipe Masetti Leite, conhecido mundialmente como
Cavaleiro das Américas.
Mesmo sem programação
devido à pandemia de Covid-19, o evento manteve uma
série de ações online, incluindo a nomeação de Filipe Leite
como Embaixador do Calgary
Stampede. O anúncio foi feito
na última terça, dia 02, pela organização do evento canadense.
Há oito anos, o cavaleiro
partiu do Stampede em uma
aventura emocionante e, em 3
de julho de 2020, espera finalizar sua jornada retornando ao
mesmo local, após mais de 30
mil quilômetros percorridos.
“A escolha de Filipe Masetti Leite para ser o embaixador de Calgary já estava feita
muito antes de nosso mundo
mudar nesta primavera”, disse Dana Peers, presidente do
Calgary Stampede. “Ele é a
prova de que os embaixadores do Stampede não lideram
apenas um desfile; eles exemplificam a herança, valores e
cultura sertaneja”, completou.
Em 2012, na celebração do
Centenário do Calgary Stampede, Filipe Leite iniciou sua
jornada. Ele embarcou em
uma viagem por 12 países. De

seu país adotivo, o Canadá,
o cavaleiro veio para a Festa
do Peão de Barretos, onde foi
recebido e homenageado em
2014, após 2 anos de viagem.
Depois, a jornada seguiu
até o último ponto da América do Sul, Ushuaia, na Argentina, em uma viagem em
prol ao Hospital de Amor de
Barretos, arrecadando fundos
para a instituição.
No ano passado ele partiu
novamente do Alasca a cavalo, com o objetivo de retornar
a Calgary durante o evento.
Após uma pausa nos meses
de inverno e com a pandemia de Covid-19, Filipe Leite está percorrendo, agora, os
800 km finais da viagem que
deve terminar em 03 de julho.
Quando ele chegar a Calgary
se tornará o primeiro brasilei-

ro a cavalgar as Américas, de
Norte a Sul.
“Estou terminando onde
comecei. É um sonho”, disse
o cavaleiro. “Ser nomeado o
embaixador do Calgary Stampede é a maior honra da minha vida. Mal posso esperar
para chegar a Calgary em 3
de julho, mesmo que ninguém
esteja assistindo”, ressaltou.
Ele afirmou, ainda, que
está dedicando essa parte restante de sua jornada a profissionais de saúde em todo o
mundo, que ainda trabalham
incansavelmente durante essa
crise global de saúde.
Para acompanhar a jornada do Cavaleiro das Américas, acesse nas mídias sociais
@FilipeMasetti ou ainda o
site JourneyAmerica.com da
OUTWILD TV.
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Secretaria de Agricultura e Abastecimento
prorroga o prazo para vacinação contra
febre aftosa no Estado de São Paulo
A Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de
São Paulo prorrogou, excepcionalmente, para 30 de junho
de 2020, os prazos para vacinação de bovinos e bubalinos
contra febre aftosa e para vacinação das fêmeas bovinas e
bubalinas contra a brucelose.
Os prazos para entrega da
declaração da vacinação da
etapa de maio contra a febre
aftosa e para a comprovação
da vacinação contra brucelose,
realizada durante o primeiro
semestre de 2020, ficam excepcionalmente prorrogados
para o dia 31 de julho de 2020.
Fica igualmente prorrogado para o dia 31 de julho de
2020 o prazo para a entrega do
certificado de vacinação contra
a brucelose e aftosa junto aos
estabelecimentos de benefi-

ciamento de leite ou produtos
lácteos e entrepostos de leite,
entre outros congêneres.
NÚMEROS
Dados extraídos no dia 29
de maio do sistema Gestão de
Defesa Animal e Vegetal (Gedave) mostram que até aquela data 6.669.785 bovinos e
bubalinos (64,86 %) do total
do rebanho de 10.283.235
bovídeos envolvidos na etapa
haviam sido vacinados.
No sistema estão cadastradas 122.937 propriedades com bovídeos, das quais
66.095 (53,76%) haviam
declarado a vacinação de
seus animais.
O Gedave é o sistema informatizado gerenciado pela
Coordenadoria de Defesa
Agropecuária, órgão responsável por zelar pela sanidade

dos rebanhos de peculiar interesse, com atuação em 40
escritórios regionais (EDAs).
O EDA de Barretos tem registrado em seu quadro, 1.923
propriedades com bovídeos,
porém, até 29 de maio, apenas
29,121% haviam informado a
vacinação no sistema.

O Escritório Regional de
Defesa Agropecuária de Barretos tem cadastrado 152.370
animais bovídeos e pela informação do sistema, somente
52,640 % haviam sido vacinados contra a aftosa até 29
de maio, segundo a secretaria
estadual.

Rotary doa insumos para profissionais da saúde

Para evitar a contaminação
de profissionais de saúde com
o novo Coronavírus, o Rotary
doou equipamentos de segurança para quem trabalha na linha
de frente no combate à doença.
“Para nós, a doação dos
equipamentos é motivo de
muita emoção. Esses profissionais, que estão trabalhando
exaustivamente para prestar o
melhor atendimento à sociedade, merecem todo o nosso
respeito. Ficamos felizes de
sermos instrumentos, podendo fazer a nossa parte”, afirmou o governador assistente,
Igor Sorente.
O Rotary Club de Barretos
entregou para a Santa Casa
duas caixas de proteção para
entubação de pacientes de UTI
e seis protetores faciais (face
shield), que estão em falta no
mercado. A doação é uma parceria com o Rotary Club de
São Paulo/Vila Maria.

O presidente do Rotary de Olímpia, Edvilson Garcia, durante a entrega dos insumos no Hospital de Amor

Já o Rotary Club de Olímpia entregou para o Hospital de
Amor dez caixas e quarenta protetores com recursos próprios.
A caixa acrílica que está

avaliada em R$ 450,00 cada
uma protege médicos e enfermeiros durante a entubação e
extubação de pacientes (que
é a maior exposição ao risco),

uma vez que ela é colocada ao
redor do rosto da pessoa infectada e possui três buracos para
colocar as mãos e realizar os
procedimentos necessários.

Entregadores de aplicativos ganham
menos e pagam EPIs do próprio bolso
Durante a pandemia, a demanda por serviços de entrega
de comida e outros produtos tem
aumentado vertiginosamente.
Contudo, com o crescimento
do desemprego em outras áreas
e o aumento da procura para a
função de entregador, empresas
como Ifood, Rappi, entre outras, têm reduzido a comissão
paga por quilômetro rodado.
Os entregadores desses
aplicativos têm que arcar
com custos de máscaras e
outros equipamentos de proteção individual (EPIs), que
deveriam ser distribuídos pelas companhias.
O entregador Carlos Alberto Saraiva, mora e trabalha na região de Jundiaí, interior de São Paulo. Ele conta
que está há uma semana sem
trabalhar, com suspeita de ter
contraído a covid-19. Sem
auxílio da empresa, como
resultado, a sua família vive
agora da cesta básica distribuída pela prefeitura.
“Estamos na linha de frente durante a pandemia. Mas
a gente tem sofrido muito,
porque as taxas diminuíram.
Não está chegando nem a 70
centavos por quilômetro rodado. Tem corrida grande, de
mais de 15 quilômetros, que
a gente ganha 11 reais. É uma
miséria”, afirmou o entregador em entrevista a Larissa

Bohrer, para o Jornal Brasil
Atual, na terça-feira (2).
Em Jundiaí, por exemplo,
centenas de entregadores
realizaram duas manifestações para exigir melhores
condições de trabalho. Uma
em 1º de Maio, Dia do Trabalhador, e outra no dia 30
do mesmo mês.
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
O diretor-presidente do
Instituto Ethos, Caio Magri,
ressalta que aumentar a exploração de trabalhadores
como os entregadores de aplicativos não faz parte das boas
práticas das empresas que
têm responsabilidade social.
“Todas as empresas têm
que garantir permanentemente testes para diagnosticar a
covid-19, além de máscaras,
luvas, álcool em gel, toda a
proteção necessária para poderem trabalhar nessas condições. Uma remuneração
justa, digna, que seja proporcional ao crescimento registrado nos seus negócios, em
resumo. Não é nenhum pouco
razoável e responsável, nem
faz parte da responsabilidade social de uma empresa,
a possibilidade de explorar
seus trabalhadores, enquanto
estão tendo lucros exorbitantes nesse momento”, declarou
Magri. (Fonte: RBA)

Futuro da educação
médica é tema de live
com médicos do IRCAD
Brasil, França e Taiwan

Número de alunos transferidos da rede particular
para estadual de São Paulo cresce mais de dez vezes
Matrícula online é aberta pela primeira vez na rede estadual

O número de alunos transferidos da rede particular para
a estadual de São Paulo cresceu mais de dez vezes nos meses de abril e maio deste ano,
em relação ao mesmo período
do ano passado.
Neste ano, a rede estadual recebeu 2.388 transferências de estudantes oriundos da rede particular, contra 219 no ano passado.

Para facilitar ainda mais
este processo, a partir de agora, a Secretaria Estadual da
Educação abriu, pela primeira
vez, a possibilidade de as matrículas serem feitas de maneira totalmente online.
A medida visa evitar o
deslocamento das famílias,
formação de aglomerações
nas escolas e assim diminuir

o risco de contaminação do
coronavírus.
Poderão manifestar interesse pela migração para a rede
estadual os pais dos alunos
com matrícula na rede privada
ou vindos de outros estados.
Vale lembrar que a matrícula é para o ano letivo vigente.
As matrículas 2021 ainda não
estão abertas. Já as transferên-

cias entre redes públicas estão
temporariamente suspensas e
devem ser retomadas após o
retorno das aulas presenciais.
Para efetuar a pré-matrícula, será necessário acessar o site
https://sed.educacao.sp.gov.br/
NCA/PreInscricaoOnline/login e preencher as informações
solicitadas. Será necessário fazer upload dos documentos no
mesmo endereço eletrônico.
As informações serão verificadas e as matrículas validadas
pelas próprias escolas.
RETORNO DAS AULAS
A Secretaria Estadual de
Educação de São Paulo (Seduc-SP) informa que não há
definição sobre a data de início
das aulas presenciais. A pasta é
responsável pela coordenação
setorial da área, dentro do Plano São Paulo, e vem realizando reuniões com instituições
públicas e privadas para organizar a retomada planejada das
aulas presenciais.
A retomada será gradual e
regionalizada, seguindo o que
os dados científicos sobre a
epidemia indicarem em cada
região do Estado. As diretrizes
devem ser apresentadas à sociedade nas próximas semanas.

Assim como todos os segmentos de serviços, a educação médica também foi
impactada com a pandemia
causada pela Covid 19.
Por isso, o enfrentamento
e as novas ações da área serão
debatidas por coordenadores das unidades do Centro de
Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas (IRCAD)
do Brasil, França e Taiwan,
em live realizada dia 12 de junho, às 08 horas, na ferramenta Zoom e será transmitida em
tempo real pelas redes sociais
de cada unidade do instituto.
“Como o Enfrentamento
da Pandemia Impacta a Educação Médica”, “Cenários Internacionais de cada Instituto”,
“Retomada das Atividades”
são alguns dos temas que serão
abordados pelos convidados.
Até o momento, estão
confirmadas as participações
do diretor e do coordenador
científico do IRCAD América
Latina, dr. Armando Melani e
Luis Romagnolo, respectivamente; docentes do IRCAD
França, dr. Bernard Dalle-

magne e Silvana Perreta; e do
diretor do IRCAD de Taiwan,
dr. Wayne Huang.
Convidado especial, o dr.
Gustavo Sacapini abordará
cobre a Covid 19 no Brasil. A
live será transmitida pelo Facebook e Youtube do Centro
de Treinamento.
O coordenador científico
do IRCAD, Luis Romagnolo,
adiantou que deverão ocorrer
adaptações na realização dos
cursos, porém, vê com otimismo a acolhida das mudanças,
uma vez que a classe médica
já está habituada aos protocolos de segurança exigidos.
“A pandemia acelerou a
necessidade de pensarmos em
novas formas de aprendizado.
Um aprendizado tão tecnológico quanto à técnica que ensinamos desde 2011, quanto à
técnica minimamente invasiva”, finalizou Romagnolo.
Os canais do IRCAD
América Latina são: https://
www.facebook.com/ircadamerica/https://www.youtube.
com/channel/UC1upbRiO7C70S9xxa-ijk9w
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Governo atrasa pagamento para
empregados que tiveram salário reduzido
Empregados que tiveram
jornada reduzida ou o contrato de trabalho suspenso durante a pandemia de coronavírus
relatam atrasos nas parcelas
do BEm, benefício emergencial do governo federal para
compensar parte da redução
no salário.
Alguns pagamentos já foram adiados quatro vezes,
desde meados de maio.
A primeira parcela do
BEm deveria ser depositada
30 dias após a empresa informar o acordo ao Ministério
da Economia. Contudo, o pagamento tem sido adiado por
causa de falhas no sistema.
Além disso, está atrasado
o pagamento para os intermitentes (empregados sem jornada ou salário fixo). Esses

trabalhadores deveriam ter
recebido a segunda parcela na
última segunda-feira, o que
ainda não aconteceu.
A Dataprev, responsável
por processar os dados, afirmou que trabalha para resolver o problema ainda esta semana.
A Caixa afirmou que atua
apenas como agente pagador,

“de acordo com as informações de beneficiário, valor e
data de pagamento disponibilizadas pela Dataprev e Ministério da Economia”.
O valor de cada parcela do
BEm varia entre R$ 261,25 e
R$ 1.813,03. Ela é calculada
com base no seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito se fosse demitido.

Festa do Pai das Misericórdias será transmitida
pelo Sistema Canção Nova de Comunicação

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza a
partir desta sexta-feira (5), até no
próximo domingo, 7 de junho, a
Festa do Pai das Misericórdias.
Em cumprimento às medidas estaduais, municipais e
diocesana de distanciamento
social, todo o evento acontece sem a presença de público,
com transmissão pelo Sistema
Canção Nova de Comunica-

ção e pelas redes sociais.
Esta é a Festa Oficial do Santuário do Pai das Misericórdias,
que acontece sempre no primeiro domingo após “Pentecostes”,
na Solenidade da Santíssima
Trindade e, neste ano, tem como
tema: “O Pai me ama”.
A programação do evento
conta com a participação dos
padres Márcio Prado, Roger
Luis e Uélisson Pereira; do

diácono Nelsinho Corrêa; das
missionárias Daniela Miranda, Salette Ferreira, Antonieta
Salles, Sônia Venâncio, Jéssica
Cristina; dos cantores Thiago
Tomé e Márcio Todeschini e do
Ministério Amor e Adoração.
Além de missas, adoração
ao Santíssimo Sacramento e
pregação, haverá a ordenação
de dois diáconos: Márcio Leandro Fernandes de Araújo, de
Sete Lagoas (MG), e Leonardo
Feliciano-sjc, de Campos do
Jordão (SP); e dois sacerdotes,
Elenildo da Silva Pereira, de
São Miguel do Guamá (PA),
e Charles Jáder Gonçalves da
Silva, do Recife (PE).
A missa da ordenação será
presidida por dom Benedito
Beni, administrador apostólico da Diocese de Lorena, no
domingo, às 10 horas.

Psicanalista entende que “a
educação é individual e não plural”
“Estamos na era da selfie, na era do usuário de rede social, na
era da identidade pessoal como digital. A educação está defasada,
seja ela a dos pais, seja ela do governo ou das instituições particulares. Temos que educar as crianças como persona, indivíduo
único, direcionado”, inicia Fabiano de Abreu, filósofo, psicanalísta
e especialista em psicopedagogia, que defende uma educação focada no individual. Segundo o especialista, “há, hoje em dia, mais
do que em qualquer período histórico, a possibilidade de criarmos
ciclos de educação individualizada com base em todo o potencial
tecnológico. Os alunos devem deixar de ser vistos como um todo,
como uma massa homogênea, que se comporta e pensa da mesma
forma. A hora é de mudança”. Abreu aponta, ainda, que as particularidades de cada aluno se devem sobrepor a um todo composto pelo aglomerado. “O aluno, o ser que está diante de nós, deve ser visto nas suas
particularidades, deve ser motivado a desenvolver as suas capacidades, as áreas de seu interesse e onde é
particularmente notável. O ensino deve ser feito com ritmo próprio, explorando o melhor de cada um. Todos
têm um papel nesta alteração, desde os pais aos professores, passando pelas instâncias governativas”,
argumenta o psicopedagogo. “O desenvolvimento passa por uma capacidade ampla de pensar, encontrar
soluções e produzir. A nossa sociedade seria muito mais avançada e faria face a muitas problemáticas, se
tivéssemos mentes a pensar de forma diferenciada. A formatação não trás nada de positivo, a formatação
não traz inovação”, defende o psicanalista. Para Fabiano de Abreu não há qualquer dúvida que “o indivíduo
deve ser tratado exatamente assim, de forma especial por ser único”, concluíu o especialista.

COMUNICADO RIO DAS PEDRAS
A Diretoria do RIO DAS PEDRAS COUNTRY CLUB
informa a todos os seus associados, que o presente momento
declarado como Estado de Calamidade Pública, em virtude da
Pandemia pelo Coronavírus/Covid 19, vem apresentando evolução, de forma que a cada dia é que todos da sociedade vêm se
adaptando a situação.
O clube Rio das Pedras tem em seu plano de contas, aprovado pelo Conselho de Administração, que com este novo momento vivenciado por todos, gerou distorções que estamos empenhados em equacionar visando
sempre o melhor para o associado.
Com o Decreto municipal que suspendeu as atividades oferecidas aos associados, o clube teve
vertiginosa perda de receitas, como por exemplo, perda de arrecadação dos bares com alimentos e
bebidas, aumentou o número de inadimplentes, desapareceu a receita com os chamados Day use,
aluguel de casas e chalés, além da perda de arrecadação com os eventos tais como festa junina,
quermesse, quartas-feiras e outros. Em agosto próximo não teremos também nenhuma arrecadação com a festa do peão, com o camping.
É certo que algumas despesas foram diminuídas, como conta de energia, um pouco da folha
de pagamento e alguns insumos utilizados no dia a dia do clube. De outro lado, também é certo
que várias despesas se mantêm, principalmente, no que tange a parte administrativa do clube e,
inclusive, com o retorno das atividades de academia.
O clube ainda tem em andamento despesas já compromissadas e obrigatórias, com reformas
que vem sendo executadas no salão de jogos e outras, tais como obras solicitadas pelo Corpo de
Bombeiros, tudo visando a melhoria das condições de uso e do patrimônio do associado.
Tudo isto considerado, foi pela Diretoria feita uma avaliação e constatado ser possível um desconto de 20% no valor da mensalidade, o que contou com a concordância da esmagadora maioria
dos conselheiros, o que já foi divulgado anteriormente.
Assim, os associados podem ficar tranqüilizados que a Diretoria vem cuidando tanto do patrimônio do associado, que não pode ficar dilapidado, como também do valor da mensalidade
paga, que foi diminuída naquilo que era possível no momento, e que aparecendo no futuro nova
realidade, se for o caso, poderá ser novamente adequada.
A Diretoria Executiva tem o maior respeito pelos seus associados, maior patrimônio, e sempre
estará a disposição para prestar informações. Está colocando a disposição de todos, os balancetes
dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, os tornando público, que poderão ser acessados no
site do clube, e afixados no mural da sede central, dando assim transparência da situação financeira do clube.
Nosso clube é um heróico sobrevivente. A cidade de Barretos já perdeu vários clubes recreativos por falta de receita ou por gastos inconseqüentes, e os associados não podem deixar se levar
por propostas sem critério contábil por motivo eleitoreiro, porque depois que o momento eleitoral
passar, as contas continuam a vencer e o associado merece ter um clube de qualidade.
A DIRETORIA
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COTIDIANO

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade

