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DNIT informa a Paulo Correa que ponte
entre Colômbia e Planura será recuperada
Estoque de sangue do
Hemonúcleo do Hospital de
Amor está em estado crítico

O Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que
a contratação dos serviços de
recuperação da ponte Gumercindo Penteado, entre Colômbia (SP) e Planura (MG), tem

publicação de edital marcado para ocorrer até junho de
2022, com perspectiva de que
o procedimento seja concluído
ainda neste primeiro semestre.
A informação foi passada ao presidente da Câmara

Municipal de Barretos, Paulo
Correa. “Muitos barretenses
transitam pela rodovia e pela
ponte, onde os acidentes são
frequentes, sendo alguns deles com vítima fatal”, disse.
Página 4

O hemonúcleo do Hospital de Amor, em Barretos,
está com os estoques de sangue dos tipos O+ e O- muito baixos. De acordo com a
coordenadora de captação de
doadores, Ana Paula Borges,
a situação é preocupante, já
que a instituição é responsável por abastecer a demanda
das 18 cidades que compõe a
Diretoria Regional de Saúde
de Barretos (DRS-V).
Para doar é simples: basta

pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos (menores de 18
anos devem estar acompanhados de um dos seus responsáveis). O departamento funciona
de segunda a sexta-feira, das 7
às 14 horas, e aos sábados e domingos, das 7 às 11 horas.
Com uma única bolsa de
sangue, é possível salvar até
quatro vidas. Para evitar aglomerações, é possível agendar
a doação através do telefone:
(17) 3321-6600, ramal 6941.

ABC vai homenagear centenário do Campanha da Solidariedade do Cemei
Avenida
dramaturgo barretense Jorge Andrade “Sebastiana Nicézio de Carvalho” faz
Ibirapuera
A ABC homenageia Jorge
doações para o Fundo Social
ficará bloqueada
Andrade desde 1984, com o
Concurso Nacional de Contos
nos dois
“Prêmio Jorge Andrade” e, possentidos 15 dias
teriormente, a partir de 1989,

A Secretária Municipal de
Obras e Serviços Urbanos informa que a Avenida Ibirapuera, trecho compreendido entre a
Rotatória da Avenida Líbano e a
Avenida Araçatuba, permanecerá bloqueada para o tráfego nos
dois sentidos por pelo menos 15
dias. A interdição é necessária
para o reparo nas grades da galeria pluvial existente no local e que
cruza toda a pista. “Pedimos a
compreensão de todos, pois esse
bloqueio é para a segurança dos
usuários da via e para que o trabalho seja bem feito”, disse o secretário de Obras, Raul Paganelli.

Vagas de
trabalho no
Parque do Peão
A Associação Os Independentes informou que está
contratando
trabalhadores
para atuarem nas áreas de
pintura e serviços gerais no
Parque do Peão. As vagas são
para início imediato. Os interessados devem entregar currículo atualizado na portaria
do local, de segunda a sábado, das 8 às 17 horas.

Está prevista para o dia 21
de maio, às 20 horas, no Centro de Convivência Artística
“Acadêmico João Monteiro de
Barros Filho”, sede da ABC,
homenagem especial em comemoração ao centenário de
Jorge Andrade, dramaturgo
brasileiro, nascido em Barretos, no dia 21 de maio de 1922.
Jorge Andrade faleceu, aos
61 anos, no dia 13 de março de
1984. Entre as várias atrações
está a publicação da 7ª Coletânea
de contos “Prêmio Jorge Andrade”, reunindo 30 contos premiados nos dois últimos concursos,
realizados em 2018 e 2020.

com a Coletânea de Contos do
“Prêmio Jorge Andrade”.
A coletânea vem à luz através da ABC, presidida por Aparecida Rosa Moro Carneiro,
com coordenação do Núcleo de
Literatura da ABC, dirigido por
José Henrique de Freitas e organizada por José Antônio Merenda, além do trabalho imenso
da Perfil Editorial, através de
Ana Paula Abrão.
“A coletânea tem ainda a
colaboração do Núcleo de Artes
Visuais, coordenado por Conceição Ribeiro Borges, cujos
pintores ilustram os contos do
XVIII concurso. Os contos vêm
a enriquecer a literatura brasileira, visto que os contistas vencedores são expoentes literários
espalhados de norte a sul do
Brasil”, informa nota da ABC.

Região dos Lagos: Secretaria de Obras
esvazia segundo lago para desassoreamento
A prefeitura de
Barretos, por meio da
Secretaria Municipal
de Obras e Serviços
Urbanos, iniciou na
última segunda-feira
(9), o esvaziamento
do segundo lago para
desassoreamento. De
acordo com o secretário municipal de Obras, Raul Paganelli, o serviço no primeiro lago deve
terminar essa semana. “Começamos a esvaziar para que ele seque
a tempo, possibilitando a entrada das equipes com as máquinas. O
serviço será iniciado assim que terminarmos o primeiro lago”, disse.

Secretaria de
Estado da Saúde
declara epidemia
de dengue
em Barretos

A Secretaria de Estado de
Saúde declarou epidemia de dengue no município de Barretos. A
decisão foi tomada após análise
dos números de casos suspeitos
e confirmados. Com esta alteração os pacientes que procurarem
a rede pública de saúde apresentando três sintomas ou mais da
doença receberão o tratamento,
porém, por determinação do Estado, não passarão pela testagem.
Os pacientes que tiverem dúvidas
podem falar no Telessaúde através do whatsapp pelo número
(17) 3612-0003. A prefeitura de
Barretos segue empenhada no
combate ao Aedes aegypti, com
diversas ações realizadas desde o ano passado.
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Em uma ação de carinho e amor ao próximo, alunos, professores e
servidores do Centro Municipal de Educação Infantil “Sebastiana Nicézio
de Carvalho” uniram-se para arrecadar roupas, brinquedos e alimentos
para o Fundo Social de Solidariedade. A entrega dos produtos arrecadados aconteceu na tarde da última segunda-feira (9). Para a presidente
do FSS, Letícia Oliveira Lemos, as doações são muito bem vindas. “É
uma alegria imensa saber que nossas crianças já estão desenvolvendo
esse sentimento de acolhimento e de ajuda ao próximo. Ações como
essas são muito positivas e beneficiam aquelas famílias que passam
por algum tipo de dificuldade”, agradeceu. A diretora Angélica Gazeta e
a professora Andress Carolina Passarela Correia, idealizadora da “Campanha da Solidariedade”, estiveram na sede do FSS e realizaram as
doações acompanhadas de alunos do Cemei. “A campanha envolveu
todo o Cemei, a comunidade, funcionários e pais de alunos dos berçários, maternais, recreações e pré-escola”, disse a diretora.
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Editorial

Mensagem de Fátima, um
desejo de salvação para o mundo

Uma bela mensagem de Bruno Antônio de Oliveira, Diácono da
Comunidade Canção Nova, para reflexão de nossos leitores. Segue
Inúmeros são os relatos de
aparições da Virgem Maria, a
mãe de Deus, em várias partes
do mundo. Dentre tantos, encontramos um que gerou um
grande impacto devido à sua
urgente mensagem.
O ano dessa aparição foi
em 1917, quando o mundo
estava sendo marcado pela
primeira guerra mundial. Por
isso, em meio à insegurança
gerada por essa crise mundial,
ressoou como uma mensagem
vinda do Céu.
Os primeiros a receber
essa mensagem foram três humildes crianças que tinham o
ofício de pastores de ovelhas:
Lúcia dos Santos, 10 anos, e os
seus primos Francisco Marto,
8 anos, e Jacinta Marto, 7 anos.

As crianças moravam na
aldeia de Aljustrel, que pertencia à freguesia de Fátima,
em Portugal, e no dia 13 de
maio de 1917, enquanto pastoreavam o rebanho, em um
lugar conhecido como Cova
da Iria, receberam essa visita
vinda do céu, com uma mensagem que mudaria suas vidas
para sempre.
Mesmo com o passar dos
anos, a mensagem de Fátima não perdeu seu vigor e as
realidades atuais somente nos
mostram que ela abrange uma
urgente necessidade do mundo, que precisa de oração, reparação e consagração.
O centro da mensagem de
Fátima é, sem dúvidas, um
apelo urgente à oração e, de

modo especial, à recitação
do Santo Rosário e a prática
da comunhão reparadora, juntamente com a penitência e a
conversão sincera do coração.
Se olharmos assim, de
princípio, a mensagem de Fátima não é uma exuberante
novidade, pois apresenta uma
grande similaridade com outras mensagens autênticas do
céu. Contudo sua originalidade está na característica de
ser um caminho de catequese
para uma autêntica vida cristã.
Além disso, a devoção ao
Imaculado Coração de Maria, fortemente apresentada
por Nossa Senhora em suas
aparições, traz essa novidade,
na essência de sua belíssima
mensagem: a consagração das

realidades temporais a Deus.
O Coração Imaculado de
Maria é uma via segura de
salvação, pois uma vez consagrados a ele, somos conduzidos ao autor da nossa Eterna
Salvação, Jesus Cristo, o Filho de Maria.
Embora tenham se passado
mais de 100 anos dessa extraordinária mensagem do Céu
para nós, ela continua sendo
uma mensagem atual e importante, principalmente nos tempos difíceis em que vivemos:
oração, reparação dos pecados
cometidos e consagração ao
seu Imaculado Coração.
Eis o desejo da Mãe de
Deus, que nos afirma que no
fim de tudo, o seu Imaculado
Coração triunfará!

Opinião

Automedicação: uma prática que
coloca em risco a saúde de todos

A automedicação, segundo
a OMS (Organização Mundial
da Saúde), consiste no uso de
medicamentos ou chás por pacientes para tratar suas próprias
doenças, muitas vezes sem a
prescrição de um médico.
Embora o indivíduo tenha
a intenção de se cuidar com a
automedicação, ela pode ser
bastante prejudicial, principalmente no que se refere à
interação entre os remédios.
Um medicamento, por
exemplo, pode diminuir ou aumentar o efeito de outro. Além
disso, muitas pessoas se automedicam sem conhecimento
prévio dos possíveis efeitos
colaterais e, ainda, correm
o risco de aplacar sintomas
temporariamente, mascarando uma doença mais grave e
adiando, portanto, seu diagnóstico e tratamento correto.
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É importante frisar que a
automedicação apresenta riscos ainda maiores para alguns
grupos em particular, como
entre idosos e pacientes oncológicos. O uso de calmantes
por pessoas da terceira idade
tem como consequência o aumento dos riscos de quedas e
piora da memória, bem como
a dependência. Já em pacientes com câncer, o remédio
pode até mesmo reduzir o
efeito da quimioterapia, atrapalhando o tratamento.
Uma prática muito comum
é o uso de analgésicos (medicamentos para dor) por pacientes portadores de dor crônica.
Uma atitude bastante comum é
utilizar analgésicos para alívio
de dores de cabeça.
Existe um tipo de dor de
cabeça por uso excessivo de
remédios, ou seja, o pacienRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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te toma o medicamento para
obter melhora, mas o remédio piora a sua própria dor.
Vale ressaltar que, em muitos
casos, o paciente não relata
o uso do remédio para o seu
médico, o que pode dificultar
o sucesso do tratamento.
A automedicação, portanto,
pode ser uma prática arriscada
para a sua saúde. Abaixo, deixo algumas dicas importantes
no combate à automedicação:
- Sempre que passar em consulta médica, questione seu
médico sobre o que você poderia tomar em caso de dor,
náuseas e vômitos;
- Questione sempre seu médico
sobre quais os sinais de alerta para os seus sintomas mais
comuns, que devem te fazer
procurar um pronto-socorro ou
uma ajuda médica precoce;
- Se você é portador de al-

guma doença que causa dor
crônica, acompanhe com um
especialista e siga as orientações prescritas, evitando tomar remédios sem prescrição;
- Algumas medicações como
anti-inflamatórios e corticoides têm muitos efeitos colaterais e devem ser evitados sem
prescrição médica;
- Os antibióticos, se usados
indiscriminadamente, selecionam a flora bacteriana da pessoa, podendo chegar um momento em que a sua utilização
terá de ser indicada também
no caso de doenças simples;
- Evite medicações que contêm mais de um princípio ativo, pois há maior chance de
efeitos colaterais e interação
entre os remédios.
Por fim, a melhor forma
de cuidar da saúde é com uma
boa alimentação, praticando
atividade física e evitando
agentes causadores de estresse. Assim, com certeza, a sua
necessidade de utilizar remédios irá diminuir.
Dra. Daniela Lima
Geriatra da Rede de Hospitais São
Camilo de São Paulo
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PAINEL

TÍTULO APROVADO
Lupa (PRTB) apresentou
a concessão de título de
cidadão honorário para a
pré-candidata a deputada
federal, Carla Zambelli (PL).
O vereador destaca que durante seu mandato a deputada trouxe para Barretos
emendas que totalizam R$
1,4 milhão para infraestrutura e entidades.
AGRACIAR O
CONTERRÂNEO
O título de cidadão honorário é dado àqueles que não
tenham nascido no município
e que tenham devida importância ou serviços prestados
à cidade. O agraciado passa a
ser considerado um conterrâneo com essa honraria.

SERÁ QUE ESTÁ CERTO?
O pré-candidato a deputado estadual, Ewerton
Carreirinha (PDT), receberá
o título de cidadão honorário em projeto de autoria
apresentado pelo vereador
Angelo Tegami (PV). Só tem
um erro que precisa ser corrigido: o título de cidadão
honorário é concedido para
pessoas que NÃO são nascidas no município, mas o
currículo mostra que Ewerton nasceu em Barretos.

dos Paulo Guedes, Tarcísio
de Freitas e Eduardo Bolsonaro, dentre outros.
NA BANDEIRA
CONSERVADORA
O evento conservador
em Barretos tem a liderança
do Coronel da Polícia Militar,
Valdeci Silva Junior (PRTB),
que é pré-candidato a deputado estadual. Em 2020,
o policial militar concorreu a
vice-prefeito pelo PSD.
JOVENS NAS URNAS
Barretos registrou, em
2022, aumento no número
de títulos de eleitor entre
menores de idade em comparação às eleições de 2018,
segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Eram 389
eleitores em 2018; agora
são 542 - alta de 39,3%. Será
o efeito Anitta?
VAI APOIAR?
O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas,
não nega que pode ter que
apoiar Datena ao Senado?
Seria por estar no Republicanos - dominado pela
Igreja Universal - e o comunicador que é católico está
no PSC, que tem o termo
cristão no nome?

PASSA OU REPASSA
Alguns vereadores deram
publicidade antecipada de
que as contas do ex-prefeito Guilherme Ávila (PSDB)
seriam rejeitadas. A votação
que aconteceria na sessão de
segunda-feira (9) foi adiada.
CONTRA O GLOBALISMO
Com a bandeira de combater as ameaças comunistas e globalistas, Barretos
sedia neste domingo (15)
o 1º Encontro Nacional de
Conservadores. São espera-

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“O mundo seria melhor se todos entendessem isso: Se puder, ajude os outros. Se não puder, ao menos não lhes faça mal.” (Dalai Lama)

A semana começou com festa para Monise Andrade, que completou idade nova segunda-feira (09). Na data especial, ela
reuniu uma boa parte de seus amigos em um bar, ao som da
Hot Band (presente de aniversário), bate-papo, petiscos e cerveja gelada, para comemorar e cantar os parabéns. Sucesso!

Amanhã, sábado (14), é dia de felicitações para Rhuanna
Jessica Brito Souza, pelo seu aniversário, e de todo carinho
que será recebido, o mais especial ficará por conta de sua mãe
Rose, de seus familiares e amigos. Parabéns!

Pesando 3,970 kg e medindo 50 centímetros, chegou ao
mundo no último dia 02 de maio, o pequeno Clovis Moraes de
Carvalho. Esse bebezão é filho de Virgílio e Aline, e irmão da
Valentina e do Homero. Parabéns a toda família!

Na segunda-feira (09) teve
muitos votos
de felicitações
e atenções
voltadas para
o Enfermeiro e
Coordenador
do Hemonúcleo do Hospital de Amor,
Nixon Ramos
da Silva, que
celebrou mais
um ano de
vida. O carinho
ficou por conta
de sua esposa
Renata, de sua
mãe, de seu padrasto, de seus
irmãos, sobrinhos, familiares e amigos.
Parabéns!

Hoje, sexta-feira (13), a
festa será em
torno de Felipe Marreto,
que completa
mais um ano
de vida. O artista circense
e profissional
da área de
alimentação,
tem como hobby a criação
de animais
exóticos, e
comemora seu
niver ao lado
de amigos,
saboreando
seu prato
predileto, um
delicioso rodizio de comida
japonesa.
Felicidades
Marreto!

Karlene Ramos, vendedora especial de uma conceituada rede
de lojas, comemorou mais um aniversário terça-feira (10),
onde as felicitações ficaram por conta de seus amigos, colegas
de trabalho, clientes, familiares, e o carinho do esposo Augusto, e dos filhos Augusto Neto e Mariana. Felicidades!

A terça-feira (10) foi dia de muitos mimos e paparicos para
Vitória Silva Tedesco, que completou seus 11 anos. O carinho
especial ficou por conta dos pais Laércio e Simone, e as felicitações dos amigos e familiares. Felicidades!
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POLÍTICA

DNIT informa a Paulo Correa que ponte
entre Colômbia e Planura será recuperada
O Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) respondeu requerimento do vereador e presidente da Câmara Municipal
de Barretos, Paulo Correa,
informando que o termo de
referência para a contratação
dos serviços de recuperação
da ponte Gumercindo Penteado foi recentemente finalizado e a publicação do edital
está prevista para ocorrer até
junho de 2022.
Ainda de acordo com o
DNIT, os serviços de manuten-

ção da Rodovia BR-364, entre
Planura e Frutal, encontram-se
suspensos devido à rescisão do
contrato nº 139/2021, pelo fato
da empresa ter incorrido nas
situações previstas na cláusula
décima segunda – sanções administrativas.
A regional do DNIT providenciou nova licitação com
perspectiva de que o procedimento seja concluído ainda
neste primeiro semestre.
O Ministério Público Federal, em resposta aos questionamentos do vereador,

informou que a ação civil
pública para recuperação da
ponte foi julgada procedente,
condenando a União Federal
a dotar o DNIT de recursos
financeiros necessários para
execução da obra.
Paulo Correa destaca que
a ponte Gumercindo Penteado
e a rodovia BR-364 não estão
localizadas no município de
Barretos, mas muitos barretenses utilizam o trecho. “Os
acidentes são frequentes, sendo alguns deles com vítima
fatal”, disse.

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência abre inscrições para curso on-line
gratuito de Moda Inclusiva - Módulo Criação
Até o dia 27 de maio, estudantes, profissionais do segmento de moda e comércio, entre outros que se interessam pelo
tema, poderão se inscrever no
curso on-line gratuito “Moda Inclusiva -- Módulo Criação”.
Iniciativa da Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência em parceria
com o Centro de Tecnologia e
Inovação, o curso tem como objetivo apresentar novos conceitos para que o aluno compreenda que o processo de criação

auxilia na inclusão da pessoa
com deficiência no universo da
moda. Além disso, o curso também mostra as ferramentas necessárias para que as criações se
tornem mais inclusivas.
O curso será dividido em
quatro encontros on-line pela
plataforma Microsoft Teams,
tendo início no dia 31 de maio
e seguindo pelos dias 07 de
junho, 14 de junho e 21 de junho, das 19 às 21 horas.
Os temas abordados no
curso são: Tendências e Ins-

pirações na Moda Inclusiva;
A importância dos acessórios
na Moda; Processo Criativo
-- Cartela de cores, tecidos e
aviamento; Processo Criativo
-- Design inclusivo; Modelagem Plural; Desenho e Representação Técnica Funcional;
Concepção e Desenvolvimento de Projeto; Visão Mercadológica -- Como transformar
seu projeto em realidade. Interessados devem se inscrever
por meio do site da secretaria
MODA INCLUSIVA

O programa Moda Inclusiva, da Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, propõe uma reflexão
comportamental sobre a moda,
buscando uma abordagem inclusiva à área, pensando em
peças que sejam capazes de
atender pessoas com e sem deficiência, utilizando pequenas
adaptações e funcionalidades. O
Moda Inclusiva também tem o
objetivo de estimular a abertura
de espaço para essa área com os
profissionais e o mercado.

SEMANA DA ENFERMAGEM

Piso salarial é conquista histórica e valoriza profissionais
Os profissionais da enfermagem de todo Brasil têm
muito a comemorar nesta Semana da Enfermagem, iniciada nesta quinta-feira (12).
Um dos motivos é a aprovação do piso salarial para a categoria, na Câmara dos Deputados, no último dia 4.
Na avaliação de representantes e parlamentares envolvidos na aprovação, o piso
nacional da enfermagem é
uma conquista “histórica” e
importante passo para maior
valorização da categoria.
“Com base nisso, queremos fazer uma luta, não somente corporativa, mas uma
luta que busca trazer melhores
condições de trabalho, para
que possamos prestar uma
melhor qualidade da assistência à saúde para a população

brasileira”, explica o representante do Conselho Federal
de Enfermagem (Cofen) no
Fórum Nacional da Enfermagem, Daniel Menezes.
O projeto de lei (PL
2564/2020) aprovado fixa em
R$ 4.750 o valor para enfermeiros e pisos proporcionais
de 70% do valor para os técnicos e de 50% para auxiliares e
parteiras. O texto, que já passou
pelo Senado, deve beneficiar os
mais de 2,6 milhões de profissionais registrados, segundo estimativas do Cofen. O projeto
aguarda sanção presidencial.
Atualmente, 1,1 milhão
de profissionais atuam na
rede de saúde. No Sistema
Único de Saúde (SUS), a enfermagem está presente em
todas as ações desenvolvidas
nos hospitais.

Os desafios enfrentados pelos profissionais da enfermagem, especialmente durante a
pandemia, colocaram a profissão em evidência. Segundo
dados do Observatório da Enfermagem, há 63.391 casos reportados de Covid-19 entre os
profissionais da enfermagem. O
número de óbitos chega a 872.
O autor do projeto, senador
Fabiano Contarato (PT-ES),
comemorou a aprovação do
piso no Congresso Nacional.
“É uma vitória histórica o
reconhecimento salarial que
esses profissionais tanto merecem. Agora, que já aprovamos a proposta no Senado
e na Câmara, o texto tem de
ser enviado à sanção da Presidência da República. É um
forte clamor da sociedade, de
todo o Congresso Nacional e

dos trabalhadores da categoria para tornar realidade esse
direito fundamental”, pontuou o senador.
A presidente do Cofen, Betânia Maria dos Santos, ressaltou a união de esforços para
que o piso da categoria fosse
definido: “O PL 2564 é fruto
de ampla pactuação e diálogo.
A enfermagem uniu partidos
de esquerda, direita e centro,
em um raro consenso. Esperamos que o presidente reconheça a importância dos serviços
prestados pela Enfermagem ao
Brasil e sancione o PL 2564”.
Além de definir o piso salarial da enfermagem, o projeto de lei também determina
que os valores serão corrigidos anualmente com base no
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor.

Campanha 50 Dias de Amor do North Shopping
Barretos começa a celebrar o Dia dos Namorados
Centro de compras barretense uniu duas das principais datas do varejo brasileiro em uma só campanha
Neste ano, o North Shopping Barretos resgatou um
sucesso de sua história e
trouxe de volta a campanha
“50 Dias de Amor”, onde
duas das principais datas
do varejo brasileiro ganham
destaque, e juntas fortalecem e aquecem ainda mais
as vendas de seus lojistas.
A ação teve início no dia 24
de abril, com a fase Mães (celebrada no dia 8 de maio) e, agora, abre oficialmente a segunda
fase, o Dia dos Namorados.
Nesta nova fase da campanha, o casal escolhido é formado pelo publicitário Danilo
Figueiredo e a apresentadora
do SBT RP Nianara Bighetti,
casados e eternos namorados,
que foram fotografados pelo

Grupo Luz, sob supervisão da
agência Get Up, que assina
todo material de divulgação.
Nas compras acima de R$
200,00, efetuadas nas lojas do
North Shopping Barretos participantes, o cliente tem direito a trocar por um cupom e
concorrer a 30 vales-compras
de R$ 1.000,00 cada, devendo
a troca ser realizada no balcão
defronte a Renner, apresentando a nota/cupom fiscal, que
será carimbada e preenchida
com os dados pessoais: nome
completo, RG, CPF, telefone,
celular, e-mail (se a pessoa tiver) e endereço completo.
Além disso, o participante
deverá assinalar com um “X”
a resposta da pergunta da promoção: “Qual Shopping está

Projeto de lei do vereador Ricardo
Bodinho obriga empresas que
realizam obras públicas para o
município a consertar o que for
danificado em até 10 dias
Foi aprovado na última segunda-feira, dia 9, o projeto de
lei de autoria do vereador Ricardo Bodinho (PP), que obriga as empresas prestadoras de
serviços públicos, contratadas,
permissionárias ou concessionárias, aos quais a lei tenha atribuído competência de prestar
serviço público, que realizarem
serviços de pavimentação, recapeamento, reparação do pavimento das vias públicas, dos
passeios, reinstalação do mobiliário urbano, da sinalização viária, a retificar o pavimento, passeio, calçamento e tudo o mais
que for danificado, deixando-os
em seu estado original, no prazo
máximo de dez dias.
O projeto ainda menciona
que a abertura no asfalto de
vias públicas, no piso de praças
ou no passeio público deverá
ser recuperada respeitando os
parâmetros e critérios técnicos
relativos ao material empregado, que deverá ser compatível
com as condições do local e o
tráfego da via, observando os

aspectos de qualidade.
“Com esse projeto conseguimos impedir prejuízos aos
espaços públicos municipais
causados pelas concessionárias, que corriqueiramente danificam a pavimentação, após
intervenção para manutenção
e construção por parte das empresas”, salientou Bodinho.
“Muitas vezes, até em vias recém-recapeadas, o problema se
manifesta, ou até mesmo o asfaltamento realizado por parte das
empresas não condiz com a qualidade do resto da via, que passa
a apresentar afundamentos, deformações e buracos com o passar do
tempo, e isso o projeto é também
amparado”, concluiu o vereador.

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

VEREADOR NÃO É DOIDO
Ao ser interrompido por conversas paralelas, o vereador
Nestor Leonel (União Brasil) reclamou com o presidente da
Câmara, Paulo Correa (PL). “...se não a gente fica gritando
aqui e o povo pensa que nóis é doido”, disse. E o presidente
respondeu imediatamente ao colega: “não, não e não”.
O DIREITO DE ESPERNEAR
De acordo com o vereador Paçoca (SD), a oposição tem
direito a espernear, ficar brava, reclamar.
A BANCADA QUE NÃO EXISTE
Segundo o vereador Raphael Silvério (PSDB), não há bancada independente na Câmara Municipal. “Existe situação e oposição”, frisou. “Está na hora de caminharmos juntos”, acrescentou.
OLHO POR OLHO, DENTE POR DENTE
“É olho por olho, dente por dente” foi a expressão utilizada
pelo vereador Ângelo Tegami (PV) para justificar sua atitude. “A
gente recebe processo, mas rebate da mesma maneira”, sustentou.
A DENGOSA REGIÃO
Na tribuna da Câmara, o médico e vereador Vagner Chiapetti (REP), revelou que a epidemia de dengue atinge as regiões de Frutal (MG), Bebedouro, Olímpia, Guaíra e Barretos.
A TRADIÇÃO ESTÁ NO BREU
O vereador Ricardo Bodinho (PP) criticou a atual situação do Passeio da Tradição. “Aquilo lá está um perigo danado, uma escuridão”.
A POSSIBILIDADE DA GUARDA MUNICIPAL
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador
Rodrigo Malaman (PSDB) que consulta a prefeita Paula
Lemos (União Brasil) sobre a possibilidade de implantar a
guarda municipal em Barretos.
MELHORIA NO TRANSPORTE PÚBLICO
O vereador Gabriel Uchida (União Brasil) cobrou melhorias
no transporte público urbano, com a colocação de mais e maiores
ônibus, além da ampliação do horário de circulação dos coletivos.

sorteando 30 vales compras
em 50 dias de amor?”.
A cada sorteio, cinco vales-compra, de um mil reais cada,
serão sorteados nos dias: 16 de
maio, 23 de maio, 30 de maio,
6 de junho e 13 de junho, no
North Shopping Barretos,
sempre às 10 horas, com livre
acesso ao público. O valor do

vale-compra é válido somente para compras nas lojas do
North Shopping Barretos.
A campanha “50 Dias de
Amor” termina no dia 12 de
junho. Em caso de dúvidas,
o regulamento da campanha
pode ser acessado pelo site:
www.northshoppingbarretos.
com.br

TRABALHISTA RUMO A ASSEMBLEIA
O secretário do PDT local, professor Celso Ferreira da
Silva, o popular Fiínho, confirmou a pré-candidatura do professor Johny Antônio Barbosa na disputa por uma vaga na
Assembleia Legislativa de São Paulo.
UM TETO NAS QUADRAS
O vereador professor Adilson Ventura (PL) pediu cobertura nas quadras poliesportivas de todas as unidades escolares da rede municipal de educação.
CUMPRA-SE A LEI
O cumprimento da lei municipal, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados no município, foi solicitado
pelo vereador Paulo Correa (PL).
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BARRETOS, TERRA DE OPORTUNIDADES

Cidade terá programação voltada ao empreendedorismo,
capacitação e tecnologia no mês do trabalhador
Eventos são gratuitos e acontecerão de 12 de maio a 3 de junho

Campanha Corrente de Amor sorteia carro
no próximo mês em prol ao Hospital de Amor
As doações contribuem para ajudar a suprir o déficit operacional da entidade

Compuseram a mesa de autoridades, além da prefeita Paula Lemos, Maria Adélia Espinha de
Lima Bueno, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico; Fernando Oliveira Soares,
Secretário Municipal de Finanças; Rafael Matos do Carmo, Gerente SEBRAE Barretos; Ulisses
Lupino, Coordenador do SENAC; Ricardo Martins Marques, Gerente Geral North Shopping Barretos; Paulo Sérgio Jorge, Diretor Geral da FATEC; Rodrigo Ruiz Sanches, Diretor de Extensão
Faculdade Barretos; Juliana Munique da Silva Alves, instrutora de Práticas Corporativas do SESI;
e Natália Rick, Diretora Regional de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. O
evento contou ainda com a participação dos vereadores Nestor Leonel e Raphael Silvério.

A prefeitura da Estância
Turística de Barretos, por meio
da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, realiza durante todo o mês
de maio uma série de eventos
voltados ao empreendedorismo, capacitação, tecnologia e
geração de emprego e renda.
“Barretos, terra de oportunidades” é uma ação que evidencia
os potenciais da cidade e convida a sociedade a participar desse
momento promissor. Com esse
objetivo, a prefeitura de Barretos,
juntamente com a participação
de importantes parceiros, criou
uma programação, iniciada nesta
quinta-feira (12) e seguindo até 3
de junho, reunindo ações de fomento ao desenvolvimento organizado do município.
A prefeita Paula Lemos
agradeceu o apoio dos parceiros
e ressaltou as dificuldades enfrentadas em pouco mais de um
ano à frente da administração
municipal, como a pandemia
de Covid-19, as fortes chuvas
e as extensas dívidas herdadas
da gestão anterior. Ela também
destacou o trabalho da Secretaria de Finanças na organização
das contas do município.
“Aqui tem muito trabalho,
trabalho que muitas vezes não
é visto, de regularização de
contas, mas que é importante para que a gente seja visto
como uma cidade séria, responsável e capaz de gerar investimentos”, disse a prefeita.

Segundo a chefe do executivo, o trabalho sério foi
crucial para o reconhecimento
de Barretos como uma cidade mais competitiva. “Em um
ano nós saltamos 47 posições
no ranking de competitividade
dos municípios, isso porque a
gente trabalhou muito para gerar emprego e melhorar a cidade. Agora nos tornamos Estância Turística, então virão mais
recursos pra Barretos. Hoje eu
espero que a gente comece o
processo de crescimento e que
todos os empresários saibam
que aqui as portas estão abertas e a nossa equipe está aqui
para somar”, finalizou.
De acordo com a secre-

tária de Desenvolvimento
Econômico, Adélia Bueno, o
objetivo do evento é divulgar
o potencial da cidade para novos empreendimentos.
“A programação foi pensada para beneficiar o barretense, com mutirão de renegociação, feirão de empregos, mas
principalmente para mostrar
como Barretos é uma cidade
que tem potencial para se desenvolver nas mais diversas
áreas da economia”, disse.
As atividades ocorrem
em parceria com o SEBRAE,
SENAC, Faculdade Barretos, Fatec Barretos, Banco do
Povo, SESI, ACIB e North
Shopping Barretos.

PROGRAMAÇÃO
De 16 a 20 de maio – Semana do Microempreendedor Individual (MEI) – uma semana dedicada ao barretense que quer
empreender e ter seu próprio negócio. Agentes do SEBRAE e
agentes públicos estarão no SEBRAE para auxiliar nos trâmites
necessários para a criação de uma MEI.
Dia 19 de maio – Ato de regulamentação da Lei das Antenas 5G.
O evento será na Faculdade Barretos e será aberto aos alunos e
ao público.
De 23 a 28 de maio – Mutirão Renegociação - Banco do Povo –
oferecendo descontos que podem até ultrapassar 90% dos juros.
27 de maio – Lançamento do Programa Incluir – voltado à empregabilidade inclusiva.
De 30 de maio a 03 de junho - Semana Acadêmica de Gestão
Hospitalar da FATEC. Importante ação de capacitação para nossos jovens.
Dia 01 de junho – segunda edição do Feirão de Empregos, que
será realizado no North Shopping Barretos.
Dia 03 de junho - Lançamento do PróBarretos, o programa de
incentivo para atribuir a vinda de novas empresas para a cidade.
Posses dos conselhos municipais do PróBarretos e de Emprego
e Geração de Renda.

A Campanha Corrente de
Amor sorteará no dia 30 de
junho um automóvel T-Cross
Sense, nesta que é a 7ª fase
da ação, que arrecada fundos
para o Hospital de Amor.
A cada doação de R$ 10
o participante recebe um número da sorte para concorrer
ao prêmio. As doações podem ser realizadas através
do aplicativo Apcap do Bem,
nas agências dos Correios,
Loterias Caixa, Caixa Aqui
ou Internet Banking Caixa.
O Hospital de Amor se
dedica em oferecer o melhor
e mais avançado tratamento
oncológico gratuito para pacientes do todo o Brasil e de
países vizinhos.
Este crescimento só foi
possível graças às doações que
a entidade recebe por meio das
campanhas, como a Corrente
de Amor. Em 2021, o hospital
atendeu mais de 1 milhão de
pacientes, mas enfrenta um
déficit operacional superior a
R$ 400 milhões por ano.
“As doações fazem com
que o Hospital de Amor consiga manter seu trabalho de
excelência. Na campanha
Corrente de Amor aliamos a
possibilidade de ajudar essa
instituição que é referência
mundial, com a oportunidade
de concorrer a prêmios valiosos. Nesta nova fase, o sorteio
é do carro T-CROSS. Espe-

ramos, assim, motivar ainda
mais as pessoas a apoiarem a
campanha”, explica Larissa
Mello, coordenadora de campanhas do Hospital de Amor.
HOSPITAL DE AMOR
Fundado em 24 de março
de 1962 e anteriormente conhecido como Hospital de Câncer
de Barretos é uma instituição
de saúde filantrópica brasileira,
especializada no tratamento e
prevenção de câncer, com sede
em Barretos, São Paulo.
Hoje, depois de 60 anos
de história, a entidade atende
mais de 1 milhão de pacientes
por ano (dados de 2021). As
doações por meio de campanhas são para suprir as necessidades das 26 unidades fixas
de prevenção e 45 móveis
espalhadas por 15 estados
brasileiros; 7 unidades fixas
de tratamento em 4 estados;
além de 3 unidades fixas de
reabilitação instaladas em lu-

gares estratégicos como Barretos (SP), Porto Velho (RO)
e Araguaína (TO).
CANAIS PARA DOAÇÃO
Para doar e concorrer na
Campanha Corrente de Amor
é possível optar por canais
on-line ou presenciais.
On-line: Aplicativo Apcap
do Bem, disponível no Google
Play e na AppStore, em que é
possível doar com cartões de
crédito e débito, boleto e PIX;
direto da conta bancária pela
chave PIX: pix@correntedeamor.com.br; Internet Banking
da CAIXA, em que o cliente
do banco deve acessar por um
computador pessoal.
Presencialmente: Casas Lotéricas, por meio do código do
Hospital de Amor (30912118),
correspondentes CAIXA Aqui
e nos terminais de autoatendimento das agências da CAIXA;
Agências dos Correios de todo
o país (com os atendentes).

Secretaria de Estado da Saúde declara
epidemia de dengue em Barretos

Com a crescente nos números de casos suspeitos testes não serão mais realizados

A Secretaria de Estado de
Saúde, através do Grupo de
Vigilância Epidemiológica,
declarou epidemia de dengue
no município de Barretos. A
decisão foi tomada após análise dos números de casos suspeitos e confirmados.
Com esta alteração os pacientes que procurarem a rede
pública de saúde apresentando
três sintomas ou mais da doença receberão o tratamento, porém, por determinação do Estado, não passarão pela testagem.
“Mesmo sem o teste específico para dengue iremos
continuar fazendo os hemogramas para o controle das
plaquetas dos pacientes”, informou o secretário municipal
de Saúde, Kleber Rosa.
SINTOMAS DA DENGUE
• Febre Alta

• Dor de Cabeça e Atrás dos
Olhos
• Náuseas, Vômitos e Tontura
• Extremo Cansaço
• Mancha e Erupções na Pele
• Moleza e Dor no Corpo
• Muitas Dores nos Ossos e
Articulações
Os pacientes que tiverem
dúvidas podem falar no Telessaúde através do whatsapp
pelo número (17) 3612-0003.
COMBATE À DOENÇA
A prefeitura de Barretos
segue empenhada no combate
ao Aedes aegypti, com diversas ações realizadas desde o
ano passado. Os arrastões de
limpeza para recolhimento de
materiais inservíveis que possam acumular água, tornando-se possíveis criadouros para
o mosquito, são uma delas.
No primeiro arrastão, rea-

lizado entre os meses de setembro e novembro de 2021,
foram retirados 485 caminhões de materiais descartados pela população. Neste
ano, o segundo arrastão realizado de janeiro a março, recolheu 120 caminhões.
Dando continuidade ao trabalho de prevenção, a prefeitura
deu início no último dia 25 ao
“3° arrastão contra a dengue”,
uma megaoperação envolvendo
mais de 60 servidores. Os bairros que já receberam o mutirão
foram: Leda Amêndola, Dom
Bosco, Christiano Carvalho, Sumaré, Santa Helena e Barretos
II, além do Centro.
Em menos de uma semana,
15 caminhões de materiais descartados foram recolhidos, 2.992
casas visitadas e 61 focos do
mosquito foram identificados.
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Prefeitura inicia nova etapa de recapeamento asfáltico
Ruas do Zequinha Amêndola já começaram a ser recapeadas

A prefeitura da Estância
Turística de Barretos, por
meio da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos,
deu início ao recapeamento
asfáltico de vias nos bairros
Ibirapuera e Zequinha Amêndola. A área total a ser recapeada é de 8.682,04 m². A
prefeita Paula Lemos acompanhou os serviços na tarde
da última terça-feira (10).
“Hoje começamos o recape
da André Petroucic. Nós temos
trabalhado muito fazendo o tapa-buraco, mas algumas ruas a
gente sabe da necessidade de
fazer o recape. Se Deus permitir vamos correr atrás de verba,
pois queremos recapear todo
o Barretos II, mas isso não é
imediato. O que estamos conseguindo nós estamos investindo. Saindo daqui a empresa
vai para o Ibirapuera. É um
trabalho constante”, disse.
As ruas e avenidas que receberão nova capa asfáltica
são: Avenida Sorocaba (18x12)
– Ibirapuera; Rua 18 (Av. So-

rocaba x Av. São Carlos) – Ibirapuera; Rua André Petroucic
(Av. Lourival R. de Mendonça
x Av. Dom José de Matos Pereira) - Zequinha Amêndola;
Rua Augusto Sasdelli (Av.
Dom José de Matos Pereira x
Trav. José Martins Costa) - Zequinha Amêndola; Rua José
Amim Daher (entroncamento
com Av. Lourival R. de Mendonça) - Zequinha Amêndola;
e Av. Lourival R. de Mendonça
(Rua Nemer Assad Mokdici x
Rua Cândido José de Paula) Zequinha Amêndola.
O secretário municipal de
Obras e Serviços Urbanos,
Raul Paganelli, e o vereador
Juninho Bandeira acompanharam a chefe do executivo.
“Esse é um trabalho de
curto e longo prazo. A prefeita, assim que assumiu, fez
várias visitas a Brasília buscando emendas. Sabemos a
dificuldade não somente do
Barretos II, mas vários bairros, por serem antigos, com
muitos buracos. E ela se com-

Prefeita Paula Lemos
participa da abertura de cursos
profissionalizantes no CEMUP

A prefeita da Estância Turística de Barretos, Paula Lemos, participou da abertura
dos cursos profissionalizantes
de panificação e cabeleireiro,
no Centro Municipal Profissionalizante (CEMUP). Paula
Lemos destacou a importância dos cursos para a profissionalização e geração de renda para as famílias.
“Estamos abrindo esses
cursos e eu quero agradecer a
Letícia, que é a presidente do
Fundo Social, pois a gente está
fazendo um trabalho forte desde o início da gestão, cadastrando, entregando as cestas
básicas e realmente olhando
para as famílias. Quando se
tem boa vontade e o desejo de
melhorar de vida, basta estar
engajado. E vocês já demonstram isso”, disse a prefeita.
Os cursos são fruto de um
convênio entre o Fundo Social de Solidariedade do município com o do Estado. “São
20 alunos, 10 de panificação e
10 de cabeleireiro. É um curso realmente de formação,

numa parceria com o Estado,
e a Paula, como prefeita, está
oferecendo um curso para
capacitá-los e vocês gerarem
renda”, disse Letícia Oliveira
Lemos, presidente do FSS.
Aluna do curso de panificação, Leliana de Paula Arantes, disse que pretende levar
os conhecimentos adquiridos
nas aulas para ajudar uma
ONG da qual faz parte, no
bairro Santa Cecília.
“Tudo o que eu aprendo
aqui com a professora eu passo
lá. Estou bem animada, porque
eu gosto muito de culinária.
Tinha pouca experiência, o
básico, agora vou aprender o
profissional”, contou.
Ivana Rosa Corradini, professora do curso de panificação, explicou que os alunos se
especializarão em pães e roscas, para entrar no mercado de
trabalho. “É para gerar renda.
Para vender para o vizinho, de
porta em porta, ou trabalhar
em padaria e confeitaria, eles
saem qualificados para isso”,
disse a professora.

MPT destaca
sindicatos como
responsáveis por defesa
e ampliação de direitos
prometeu, com trabalho digno
e honesto, sempre preocupada
com o bem-estar da população, de buscar emendas e, não
somente ela, mas a grande
maioria dos vereadores que
estão comprometidos com a
nossa cidade”, disse o vereador Juninho Bandeira.
PLANO DE
RECAPEAMENTO
Somente neste ano de 2022
os bairros América, São José,
Hussein Gemha, Monte Castelo, Henriqueta, Califórnia e Zequinha Amêndola, além do cen-

tro, já tiveram vias beneficiadas
com o serviço de recapeamento
asfáltico. O investimento é de
R$ 1.890.724,03 entre convênios e recursos do município.
De acordo com levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, até o momento foram 28.049,50 metros quadrados de vias recapeadas. A projeção é que esse
número atinja 41.874,05 metros quadrados nos próximos
meses, alcançando 12 bairros
e 54 quarteirões.

Jackelyne Rossini é candidata
à Rainha da Alegria

A empresária Jackelyne
Rossini recebeu este ano um
convite muito especial: concorrer ao posto de Rainha da
Alegria, pela Odontocompany, no concurso organizado
pela Diocese de Barretos em
parceria com o Grupo Monteiro de Barros, que visa angariar fundos para a Cidade
de Maria, importante centro
de formação e espiritualidade
para todo o país, e que é localizado em Barretos.
O concurso é apresentado
por emissoras de rádios do
Grupo Monteiro de Barretos
e acontece de 30 de maio a 02
de junho, das 20 às 22 horas,
com o objetivo de contribuir
com a manutenção da Cidade
de Maria. A Cidade de Maria
abriga congregações religiosas
e a casa de encontros e retiros
destinada à formação religiosa. O leigo ajudou a fundar e
hoje continua colaborando.
Para Jackelyne Rossini o

convite para concorrer a Rainha da Alegria é uma missão dada por Nossa Senhora.
“A Cidade de Maria é muito
importante para igreja e para
o trabalho de evangelização.
Como devota de Nossa senhora, vejo o convite como uma
missão e como dever em ajudar”, comentou.
Como nos anos anteriores,
três casais colocam seus nomes à disposição para angariar fundos, por meio de prestígios, para a manutenção do
Centro de Formação e Espiritualidade da Diocese de Barretos, a Cidade de Maria. Vence o casal que mais prestígios
receber a partir de R$ 5,00
(cinco reais), que podem ser
enviados: Pix: Chave e-mail:
cidadedemaria@yahoo.com;
Transferência bancária: Banco Santander - Agência 3047Conta corrente: 13002734-6
- CNPJ 45.288.404/0060-01 Mitra Diocesana de Barretos.

Objetivo é mostrar que direitos trabalhistas e
sociais vieram a partir da organização sindical

O Ministério Público do
Trabalho (MPT) promove
neste mês a campanha denominada Maio Lilás, que
ressalta a atuação dos sindicatos de trabalhadores como
responsáveis pela conquista
e ampliação de direitos, especialmente os trabalhistas.
A Coordenadoria de Liberdade Sindical e do Diálogo Social (Conalis) criou
o tema “Sindicato pra quê?
Para fortalecer você!” A
campanha acontece em um
contexto de ataques a direitos, intensificados com a “reforma” trabalhista de 2017,
que atingiu também a organização sindical.
De acordo com o titular
da Conalis, Ronaldo Lima
dos Santos, muitos direitos
trabalhistas hoje previstos em
lei foram conquistados, inicialmente, pela organização
dos trabalhadores e só depois
acabaram reconhecidos pelo
Estado. Assim, a campanha
busca mostrar ações, do passado e do presente, das entidades sindicais.
“Praticamente todos os
direitos trabalhistas e sociais,
como limitação da jornada de
trabalho, 13º salário, férias
remuneradas, descanso semanal remunerado, adicionais
salariais, como de hora extra,
noturno, de insalubridade e
de periculosidade, limitação
de jornada, aposentadoria,
entre outros, foram frutos de
uma longa e histórica luta da
organização coletiva das tra-

balhadoras e dos trabalhadores, principalmente por meio
das entidades sindicais”, afirma o procurador.
Além disso, o objetivo é
mostrar o resultado prática das
ações das entidades, que resultam em reajustes salariais, participação nos lucros ou resultados (PLR) e planos de saúde e
temas não econômicos, como
inserção no mercado e questões de gênero e raça.
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
“A ideia é que os trabalhadores possam compreender como os sindicatos ainda
são importantes para conquista de direitos, principalmente por meio da negociação coletiva”, diz Ronaldo
Lima. “Atualmente, cerca
de 70% dos trabalhadores,
por exemplo, desconhecem
que somente o salário mínimo tem reajuste automático
por lei, sendo que os demais
trabalhadores dependem da
atuação do sindicato para
conseguirem algum reajuste
ou aumento salarial”.
A política de valorização do salário mínimo, por
sinal, agora interrompida,
foi resultado de uma campanha unitária das centrais
sindicais. Assim como a implementação do 13º salário,
em 1962, foi possível após
mobilização dos sindicatos,
que realizaram greve geral
naquele ano. E a imprensa
comercial da época criticou
a medida. (Fonte: RBA)

ACIB sorteia prêmios da campanha de Dia das Mães

A Associação Comercial e Industrial de Barretos
(ACIB) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomer-

cio) realizaram o sorteio da
campanha promoção de Dia
das Mães “Coração da ACIB
sempre cabe mais mãe”. O

sorteio foi realizado na sede
da ACIB, com a presença de
patrocinadores e integrantes
da diretoria da associação.
A campanha deste ano sorteou 1 anel solitário em ouro
18k, 1 jantar casal, 1 sessão de
fotos, 1 almoço e Day Use Barretos Country Thermas Park, 1
celular, 5 vales-compra de R$
500,00 cada, 1 vale-compra
de R$ 300,00, 1 vale-compra
de R$ 250,00, 1 vale-compra
de R$ 200,00, 1 cesta de produtos de beleza, 1 almoço para
um casal, 1 cesta de chocolates,
1 rodízio de pizza, 1 rodízio de
churrascaria, 1 vale-serviço de

beleza e estética bucal.
Para Jackelyne Rossini,
presidente da ACIB, a campanha de Dia das Mães deste
ano foi um grande sucesso e
alcançou seus objetivos. “Tivemos um aumento considerável da movimentação no
centro comercial e de vendas.
A ideia é trabalharmos juntos
para cada vez mais retomarmos nosso protagonismo nesse crescimento da nossa economia”, diz.
CONFIRA OS
GANHADORES
Jacira Vieira Da Silva Oliveira - Seção De Fotos, Maria

Aparecida De Faria Possi- Jantar Casal Churrascaria, Simone
Cristina Nascimento - Rodízio
Churrascaria Estrela Do Sul,
Roseli Nogueira De Souza Vale Compra De R$ 200,00,
Luzia Aparecida Azevedo Da
Silva - Vale Compra R$ 300,00,
Maria Cristina G. Rosa De Faria - Cesta de Chocolates, Rosana M. Andrade Pedro - Rodízio Churrascaria, Marcia M. S.
Oliveira- Vale Serviço De Beleza, Gislaine De C. Gonçalves
Silva - Vale Serviço Estetico
Facial, Priscila S. Marretto Almoço E Day Use, Meuri C.
Gonçalves- Rodízio De Pizza

P/ 4 Pessoas, Rubie Bernardo-01 Anel Solitário Ouro 18
K, Cindy M. Pentino-Cesta
De Produtos De Beleza, Ivete Pedro-Cesta de Produto,
Eduardo Alves-Vale Compra
de R$ 250,00, Carlos Eduardo Souza-Vale Compras R$
500,00, Maria Victoria Moreira Nunes-Vale Compras R$
500,00, Janaina Silva Pimentel-Vale Compras R$ 500,00,
Ana Vitoria Rezende Robert-Vale Compras R$ 500,00,
Thays Andrade Da Cruz-Vale
Compras R$ 500,00 e Rosinê
Medeiros De Oliveira-1 Celular A12 Samsung.
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Prefeitura entregou remodelação
do Centro de Vacinação na USF
A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, entregou no
último dia 30 as obras de remodelação da Unidade de Saúde da
Família – Omar Pinto Neto, incluindo a construção do Centro
Integrado de Vacinação (CIVA).
Em seu discurso, o prefeito
Silvinho agradeceu o empenho
e dedicação da equipe da Saúde.
Ele também anunciou investimento superior a R$ 450 mil na
completa reforma do Hospital
Municipal Dr. Amadeu Pagliuso, bem como de R$ 323 mil
na aquisição de moderno equipamento de Raio X Digital DR
para a unidade.
“O que estamos presenciando hoje é o efeito de um círculo
virtuoso na saúde, boas iniciativas que estimulam outras em
um efeito contínuo, criando

impacto direto a nossa população, que está lá na ponta deste
processo e que demanda pelos
serviços de saúde pública”, destacou o prefeito.
O vereador e presidente da
Câmara, André Junqueira, ressal-

tou a importância da prevenção
da saúde da população no sistema
SUS, além de destacar a importância da vacinação, que fez com
que o país virasse a página de
uma das piores pandemias que o
mundo atravessou.

O novo Centro Integrado de Vacinação (CIVA), que
funciona anexo ao prédio da Unidade de Saúde da Família Omar
Pinto Neto, é dotado de recepção, banheiro, sala de preparo,
depósito de insumos, box de vacinação adulto e infantil,
sala de teste do pezinho e sala de digitação
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COLINA
Educação e Saúde ganham novos veículos
Para auxiliar na prestação de
serviços, bem como diminuir os
custos operacionais, a prefeitura
adquiriu um Kia Bongo K2500 e
uma Fiat Strada para a Secretaria
de Educação e duas motocicletas
para a Secretaria de Saúde.
O prefeito Dieb e o vice
Campanholi fizeram a entrega
no início do mês e os veículos
já estão a serviço do município.
As duas motocicletas Honda Start 160, zero km, foram
destinadas à Saúde e repassadas à Vigilância Epidemiológica para combate à dengue.
O Fiat Strada, seminovo,
está sendo utilizado para deslocamento dos profissionais da
Secretaria de Educação. E o utilitário Kia Bongo, também seminovo, foi para a Escola Técnica “São Francisco de Assis”.
“Os veículos vão proporcionar melhores condições
de trabalho aos profissionais
desses setores, bem como agilidade nos serviços prestados
à comunidade. Com isso também renovamos a frota municipal que representa redução
dos custos operacionais”, afirmou o prefeito Dieb.

Prefeito Dieb entregou as motos aos
secretários Sadia (Saúde) e João (Tranportes)

Vice-prefeito Campanholi faz a entrega das chaves à
secretária Bete, diretora Silvania e o vice-diretor Celso

COTIDIANO
Tereos firma parceria com AgTech Garage
para impulsionar projetos de inovação
Ao fazer parte do ecossistema do hub, Tereos busca estabelecer conexões
com outras empresas e fomentar a transformação digital no agro

A Tereos firmou parceria
com o AgTech Garage, um dos
principais hubs de inovação do
agronegócio, para impulsionar
seus projetos nesta área e estabelecer conexões com empresas relevantes do setor.
Desta forma, a empresa prevê o fortalecimento da transformação digital e a possibilidade
do desenvolvimento e amadurecimento de projetos já existentes
dentro da companhia, com abordagens inéditas e disruptivas.

A parceria reforça um dos
principais pilares de atuação da
Tereos, a busca pela inovação, e
contribui para maior eficiência e
produtividade dentro da cadeia
de negócio de forma sustentável
e economicamente viável.
De acordo com André Margoto (foto), gerente-executivo de
Planejamento e Analytics da Tereos, o Agtech Garage já poderá
contribuir com o amadurecimento de um importante projeto da
companhia – o de modelagem
do canavial, considerando clima,
ambiente e manejo.
“Enxergamos um grande
potencial nesta parceria, porque
além de ser importante estar presente em um ecossistema como
o do AgTech Garage, também
estamos priorizando o pilar de
inovação, que é de alta relevância para nossa atuação no mercado. Assim, conseguimos acelerar
nossa jornada 4.0 e o desenvolvimento do negócio como um
todo”, afirma Margoto.
Atualmente, o AgTech Garage conta com mais de 900
startups na comunidade virtual
e cerca de 70 grandes empresas para estimular e facilitar o
desenvolvimento de soluções

inovadoras no agronegócio. O
time de Inteligência Analítica
da Tereos será o responsável por
fazer a interlocução com o hub,
garantindo que as oportunidades
mapeadas sejam corretamente
capturadas e endereçadas.
O objetivo é aproveitar ao
máximo todos os benefícios
dessa nova parceria, com alto
engajamento de ambas as partes
e de forma estratégica, garantindo bons resultados e evolução constante. “Atuamos em
uma cadeia complexa em que a
transformação digital, por meio
da tecnologia e da ciência de
dados, ganha cada vez mais importância para a tomada de decisão. Por isso essa aliança é tão
importante”, completa Margoto.
“Estamos felizes com a entrada da Tereos, empresa francesa e uma das líderes do setor
sucroenergético brasileiro, em
nossa comunidade. Com um
time engajado e muita vontade,
a empresa se junta à rede de empresas parceiras e mais de 900
ag&foodtechs, para tornarmos
o agronegócio brasileiro mais
competitivo, sustentável e inclusivo”, afirma José Tomé, CEO e
co-fundador do AgTech Garage.
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Categorias de base do BEC participam de
amistosos contra Corinthians e Novorizontino
As categorias de base do Barretos Esporte Clube
estão se preparando para disputar amistosos contra o
Corinthians e o Novorizontino neste mês. No próximo
domingo, dia 15, os times sub 11, 12 e 13 recebem o
Novorizontino no campo do Rochão. Já no dia 22 de
maio, o Corinthians é quem recebe as equipes barretenses em seu centro de treinamento, nas categorias
sub 11 e sub 13. Os amistosos tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Barretos.

Campeonato Municipal de
Voleibol 2022 movimenta
equipes barretenses

O Campeonato Municipal de Voleibol 2022, realizado
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Estância Turística de Barretos, está movimentando equipes
masculinas e femininas da cidade. Iniciado no dia 27 de
abril, o campeonato teve sete times femininos inscritos,
divididos entre grupo A e grupo B. O grupo masculino
conta com quatro equipes competidoras. O secretário
municipal de Esportes e Lazer, Tony Vieira Carvalho, destacou a importância do torneio para o esporte da cidade.
“O campeonato municipal de vôlei é mais uma ação da
prefeitura de Barretos na valorização dos nossos atletas.
Temos o compromisso de cada vez mais investirmos no
esporte”, finalizou. Os jogos estão acontecendo no Ginásio do Rochão e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).
6ª RODADA
DIA: 14/5 (SÁBADO) no ROCHÃO.
Jogo 13: 15 horas (VF) MASTERS x RÁ
Jogo 14: 15h30 (VF) ATHENA´S TEAM x MALDIVAS
Jogo 15: 16 horas (VM) ATLÉTICA PAULISTA x THE
STRONGS
As semifinais estão previstas para acontecer no dia
21 de maio, para os times femininos, às 15 horas, no
IFSP, e dia 25 de maio, às 19h30, no Rochão, para as
equipes masculinas.

BEC X NOVORIZONTINO (15/5)
Sub 11 - 8h30 (nascidos em 2011)
Sub 12 - 9h15 (nascidos em 2010)
Sub 13 - 10h (nascidos em 2009)
Local: Campo do Rochão
BEC X CORINTHIANS (22/5)
Sub 11 – 9h (nascidos em 2011 e 2012)
Sub 13 - 10h30 (nascidos em 2009 e 2010)
Local: CT Base do S. C. Corinthians Paulista

Atleta barretense
de luta olímpica
representa o
Brasil na França

Alexandre Pires apresenta O Baile do Nêgo Véio 2
em Barretos, marcando lançamento da Festa do Peão
Ícone da música brasileira,
o cantor e compositor Alexandre Pires apresenta no dia 15
de junho, véspera de feriado,
seu consagrado show Baile do
Nêgo Véio 2, no Espaço Berrantão, no Parque do Peão, em
Barretos. Os ingressos estão à
venda pela internet e em pontos espalhados pela cidade.
O evento, que marca o
lançamento da 65ª Festa do
Peão de Barretos, ocorre em
um cenário com coreografia
impecável, show de luzes e
efeitos especiais do começo
ao fim, encantando o público
com grandes clássicos.
Alexandre Pires, que também assina a direção artística
do espetáculo, apresenta um
repertório com mais de 40 músicas em três horas de show.
“A Festa do Peão de Bar-

retos sempre consagrou e celebrou artistas de diferentes
segmentos da música. E Alexandre Pires é um dos mais
versáteis músicos do cenário
musical brasileiro. Estamos
muito otimistas e com uma
expectativa grande para este
evento que Barretos merece”,
explicou Jerônimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes.
INGRESSOS
O evento contará com três
tipos de ingressos: Mesas para
quatro pessoas com serviço
open de frios, cerveja, água com
e sem gás, refrigerante e uísque;
Área Vip com serviço open bar
com cerveja, água e refrigerante; Pista - área com acesso a bares para compra de bebidas.
Os ingressos para o Baile
do Nêgo Véio 2, no Berrantão,

estão à venda através do site e,
ainda, nos seguintes pontos de
venda físicos na cidade: DuVallê Café no North Shopping
Barretos; Loja de Os Independentes (Avenida 43, esquina
com a Rua 38); Ynaiá -- (17)
9.9113-9255; Gabriela -- (17)
9.8205-4299. A venda de mesas acontece exclusivamente por meio do telefone (17)
9.8144-4027, com Kátia.

“Esquenta Samaúma” acontece no dia 25 de
junho preparando o clima para a Feijoada
O show dos Inimigos da HP dá o tom da festa que celebra a espera pela Feijoada Samaúma

A barretense Stefanni Dias irá representar o Brasil no Campeonato Mundial Escolar de Wrestling. A lutadora embarca hoje
para a Normandia, na França, onde acontece a competição. Stefanni é a primeira atleta
de luta olímpica do Instituto Lino Barros/
Projeto Revelar a representar Barretos neste
nível de competição e tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Pouco menos de um mês
antes da maior de todas, a
Feijoada, que acontece em 23
de julho, o grupo Samaúma
Eventos oferece um evento
diferente, com show do grupo
Inimigos da HP, para preparar
o clima aos que estão ansiosos
por reunir-se.
É o “Esquenta” da Feijoada
Samaúma, que será realizado
em 25 de junho, no Espaço Bico
do Pavão, no Parque do Peão.
Os ingressos para o “Esquenta” dão direito a feijoada,
sem bebidas incluídas, e estão

sendo comercializados a R$
60,00 no atual lote promocional.
O segundo lote, que entra
assim que terminarem os ingressos do primeiro, será comercializado a R$ 80,00 e o
terceiro lote a R$ 100,00. As
vendas acontecem na Odontocompany do centro, nas Óticas
Diniz, na Golfe Class do North
Shopping e no Samaúma Bar.
FEIJOADA SAMAÚMA
A mais famosa feijoada
do interior paulista acontece
no dia 23 de julho, no Parque do Peão, com três shows

incríveis. Péricles, Martinho
da Vila e Thiaguinho estão
confirmados na grade desse
evento, que acostumou seu
público a grandes espetáculos, numa megaestrutura, que
nesta edição recebe novidades
surpresas.
Uma praça de alimentação
gigantesca, além de estandes
promocionais e equipe receptiva, estarão com estrutura
reforçada para garantir que a
experiência de cada pessoa do
público seja a melhor possível, para ficar na memória.

