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AS BARREIRAS E DESAFIOS DA INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM AUTISMO - “Lair Moura, ativista na área da saúde há 50 anos, é advogada
com especialização em direito sanitário, administradora de empresas, com foco em administração hospitalar, e, além disso, é fundadora da Federação
das APAEs do Estado de São Paulo, com 50 anos de luta em defesa da Educação Especializada. Ela nos oferece neste texto, pensamento, raciocínio e
ideias sobre este importante tema que envolve toda a sociedade brasileira.”.
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Prefeita Paula Lemos anuncia entrega de
obras para marcar aniversário de Barretos

Programação comemorativa aos 168 anos terá entrega de obras, inaugurações e atividades culturais durante todo o mês de agosto
Os 168 anos da Estância
Turística de Barretos serão comemorados em grande estilo e
com uma extensa agenda de entrega de obras, revitalizações e
atividades culturais e esportivas
durante todo o mês de agosto.
O anúncio foi feito pela
prefeita Paula Lemos em uma
transmissão ao vivo pelas redes sociais, na última segunda-feira, 1º de agosto.
Depois de realizar a entrega da reforma do Centro
Municipal de Estudos e Projetos Educacionais (Cemepe)
dos bairro Marília, na última
quarta-feira (3), a prefeita e
toda a sua equipe da administração municipal se prepara
para entregar as reformas dos

Graça Lemos
assume
interinamente
o SAAE

A Secretária Municipal de
Governo e Gestão Estratégica
da Estância Turística de Barretos, Graça Lemos, assumiu
interinamente a superintendência do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE), após
o pedido de exoneração do engenheiro Waldo Villani Junior.
As portarias de exoneração e
designação foram publicadas
na Folha de Barretos no dia 1º
de agosto. “Os desafios são
muitos, mas assumimos essa
missão que nos foi dada pela
prefeita Paula Lemos. Com a
benção do Espírito Santo vamos, com muito carinho, realizar um bom trabalho, com foco
nas pessoas. O SAAE é um patrimônio de Barretos e merece
toda a atenção”, afirmou Graça.
A superintendente interina explicou que, neste primeiro momento, está se reunindo com
os vários setores da autarquia e
fornecedores para ter um diagnóstico da real situação em que
se encontra o SAAE nas esferas administrativa e financeira.

Geninho Zuliani é
confirmado a vicegovernador de Rodrigo
para São Paulo

Reunião define agilidade para diminuir
fila de 7 mil de cirurgias na área da saúde
Na última quarta-feira (3),
o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, e Rosimeire Aparecida Capanholi
Felca, diretora da Diretoria
Regional de Saúde, prefeitos
e secretários de saúde dos
municípios de Barretos e região, além de representantes
dos hospitais, debateram em
reunião na Faculdade de Medicina Dr. Paulo Prata, uma
forma de acolhimento dos
7.300 pacientes que estão na
fila espera para a realização
de cirurgias eletivas.
Desde o início do Mutirão
de Saúde, iniciado em junho,

apenas 200 cirurgias foram
realizadas na região de Barretos. Para o secretário, com o
entrosamento de todos os municípios será possível dar celeridade e vazão a essas cirurgias.
“Teremos a avaliação para
saber quais são os pacientes
que são elegíveis para as cirurgias, do ponto de vista clínico
e indicação do procedimento,
com o agendamento da data”,
afirmou Jean Gorinchteyn.
A expectativa é a de que até
outubro deste ano, todas as pessoas que estão na fila tenham
passado por avaliação e estejam
com as cirurgias agendadas.

Audiência pública discutiu sobre
futuro do Aeroporto de Barretos

Com a presença de lideranças, empresários e representantes de entidades regionais, aconteceu na última
terça-feira (2) uma audiência
pública que discutiu o futuro
do Aeroporto Chafei Amsei, o
Aeroporto de Barretos.
O evento contou com a
participação do presidente

6ª Parque Night Run acontece neste
sábado, 6 de agosto, no Parque do Peão
O deputado federal Geninho Zuliani (UB-SP) será o candidato a vice-governador na chapa de Rodrigo
Garcia (PSDB) para o governo do
Estado de São Paulo. A indicação
foi feita pelo União Brasil na última
quarta-feira (3) e aceita pelo governador, que agora tenta a reeleição.
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Cemepes dos bairros América e Nova Barretos, além do
campo sintético da Região
dos Lagos e do pórtico da
Avenida Engenheiro Necker
Carvalho de Camargo na entrada da cidade.
Paula Lemos confirmou a
realização do tradicional Serestão (17 de agosto) no Recinto Paulo de Lima Correa e
do desfile cívico de aniversário da cidade, no dia 21.
“Espero que seja um mês
frutífero e agradeço muito a
todos que me acompanham.
Vamos firmes, com muita
força, foco e fé, fazer nossa
cidade se desenvolver cada
vez mais.”, afirmou a chefe
do executivo.
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A expectativa é grande por parte de atletas amadores e profissionais
de Barretos e região para a 6ª edição Parque Night Run, que acontece
neste sábado, 6 de agosto, às 19 horas, no Parque do Peão. “Cada detalhe foi pensado para que os participantes vivam uma experiência e não
apenas uma prova. As belezas naturais do Parque do Peão e também os
pontos que representam a história do local fazem parte do trajeto”, afirmou Taffarel, que faz parte da organização.
RETIRADA DOS KITS
A retirada dos kits acontece nesta sexta-feira, 5 de agosto, das 10 às 21
horas, e sábado, 6 de agosto, das 10 às 16 horas, no setor de Credenciamento
do Camping do Parque do Peão. A autorização para que terceiros possam
Página 7
retirar os kits estará disponível nas redes sociais da corrida.

licenciado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP), Vinícius Marchese, e
do CEO da Concessionária
Aeroportos Paulistas (ASP),
Dario Rais Lopes. A ação
teve iniciativa da Casa dos
Engenheiros e Arquitetos de
Barretos-SP.
Página 5
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Editorial

As barreiras e desafios da inclusão
escolar do aluno com autismo
O real e o faz de conta

Lair Moura, ativista na área da saúde há 50 anos, é advogada com especialização em direito sanitário, administradora de empresas, com foco em administração hospitalar, e, além disso, é fundadora da Federação das APAEs
do Estado de São Paulo, com 50 anos de luta em defesa da Educação Especializada. Ela nos oferece neste texto,
pensamento, raciocínio e ideias sobre este importante tema que envolve toda a sociedade brasileira. Segue.
De acordo com o último
Censo Escolar no Brasil,
quase 300 mil alunos com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) estavam matriculados nos ensinos: infantil,
fundamental ou médio das
redes: públicas, privada e filantrópica, no ano passado,
revelando uma alta de 280%,
ante 77 mil, em 2017.
Apesar do aumento de alunos que passaram a frequentar
a escola nesse período, o número ainda é modesto quando
comparado com o universo de
pessoas que têm autismo.
No Brasil, estima-se que um
milhão e meio de pessoas têm
autismo. Dessa forma, apenas
uma parcela pequena desse público tem acesso à Educação.
O TEA é incluído no grupo dos Transtornos do Neurodesenvolvimento, sendo uma
condição manifestada muito
cedo, antes mesmo da estimulação da educação infantil. Dentre as características,
encontram-se os déficits que
prejudicam o funcionamento
pessoal, social e acadêmico,

variando desde limitações específicas na aprendizagem, no
controle de funções executivas
até prejuízos globais em habilidades sociais ou inteligência.
A Lei nº 12.764/2012, garante ao aluno com TEA seu
direito de estar na escola e de
ser atendido por profissionais
preparados. Infelizmente, faltam condições adequadas que
propiciem a permanência desse
aluno na escola comum, especialmente no que tange a formação dos profissionais para
atuar com a sua escolarização.
São muitas as necessidades de uma Educação Especializada adequada para os
Alunos com TEA, que envolvem questões estruturais e
comportamentais de educadores e profissionais envolvidos.
Os principais elementos
são o respeito, responsabilidade e integridade no atendimento; redução do preconceito
com as diferenças; necessidade
de currículo funcional adequado e específico para cada faixa etária do desenvolvimento;
equipamentos de estimulação

sensorial; métodos e intervenções para cada especificidade
do espectro autista; equipe técnica de saúde para atendimento integral e eficaz na atuação
interdisciplinar, adequação do
ambiente escolar com técnicas
comportamentais, estruturais
e de acessibilidade; a acompanhamento médico – principalmente com neurologista
e psiquiatra; atividades complementares de musicoterapia, dança e técnicas esportivas específicas; atividades de
oficinas profissionalizantes;
atividades com oficinas terapêuticas: do meio ambiente, e,
atividades assistidas com animais a petterapia e arteterapia.
Para que o aluno autista
desenvolva suas habilidades,
é necessária uma estrutura escolar eficiente, com preparo
profissional de todos os envolvidos no processo educativo,
como ocorre no ensino especializado na APRAESPI, em
Ribeirão Pires, que é a maior
Escola Especializada para autismo, no Estado de São Paulo.
Possibilitar a permanência

Opinião

Circular de dom Milton Kenan
Júnior da Diocese de Barretos
Prezados irmãos e irmãs
Todos os anos, o mês de
agosto reveste-se de um significado especial para nós: nele
realiza-se o Mês Vocacional que,
a cada ano, tem uma temática
diferente com a intenção de ajudar-nos a redescobrir a beleza da
vocação, nas suas mais diversas
expressões.
Durante este mês, a cada domingo, destacamos uma vocação
específica: vocação ao ministério
ordenado, à vida matrimonial, à
vida consagrada, à vocação laical; encerrando com a celebração
do Dia do Catequista.
Neste ano, o tema deste mês
é na verdade um anúncio querigmático, ou seja, está no centro
do primeiro anúncio que deve
ressoar aos nossos ouvidos, para
que possamos ser evangelizados,
e assim, evangelizar. Trata-se
do tema: “Cristo Vive! Somos
suas testemunhas”, tendo como
expressão bíblica o anúncio que
Maria Madalena faz aos Apóstolos: “Eu vi o Senhor!” (Jo 20,18).
A figura de Maria Madalena
é muito significativa na realização do mês vocacional; antes de
tudo por se tratar de uma mulher, de uma discípula de Cristo que representa a riqueza de
afeto, de dedicação, de cuidado,
de atenção, de generosidade, de
gratuidade.
Toda vocação é verdadeira
quando possui estes vários elementos que Maria Madalena
representa. Como é possível responder ao chamado do Senhor
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na vida matrimonial, ou na vida
consagrada sem cuidado, generosidade e serviço? Como é
possível pensar no ministério ordenado na Igreja sem dedicação,
atenção às pessoas e gratuidade?
Em Maria Madalena encontramos o paradigma de toda vocação, da vocação daqueles que
querem anunciar que Cristo vive
e que somos suas testemunhas!
Na raiz de toda vocação cristã está o convite a tornar-se testemunha de Cristo! Testemunha do
Senhor Ressuscitado na família,
na comunidade, no ministério ou
na consagração religiosa. Testemunhas de Alguém que vive! O
autor da Carta aos Hebreus nos
diz: “Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje; ele o será para sempre!” (Hb 13,8).
Testemunho implica encontro, convívio e amizade (cf. Jo
1,38-39). Neste aspecto, Maria
Madalena é para nós um exemplo extraordinário. Em vários
textos dos evangelhos, quando se
fala das mulheres que acompanham Jesus e o sustentam na sua
missão, encontramos Maria de
Madalena citada sempre em primeiro lugar. E será ela a primeira
a encontrar-se com o Ressuscitado, e a anunciá-lo aos apóstolos:
“Eu vi o Senhor!”.
Assim como os apóstolos que
acompanharam Jesus no seu ministério, na sua Paixão e na sua
Ressurreição, se deu com Maria
Madalena também. É o evangelista Lucas que a menciona pela
primeira vez nos evangelhos,
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quando se refere às mulheres que
acompanham Jesus, Lucas diz:
“Maria, chamada Madalena, da
qual haviam saído sete demônios” (Lc 8,2).
No evangelho de João, Maria se apresenta como uma mulher apaixonada, que não desiste
diante das evidências do túmulo
vazio e da possibilidade do corpo do Senhor ter sido roubado
durante a noite (cf. Jo 20, 1-2).
Diferente dos apóstolos, ela permanece junto da sepultura do Senhor “chorando”.
Nossa vocação é sempre uma
experiência de sair: saída de si,
para o que está fora de nós, além
de nós, além do que é devido. Daí
compreendermos porque Maria
Madalena tornou-se “apóstola
dos apóstolos’’, pois não ficou
encerrada na sua dor, nem se
deixou derrotar pelas aparências,
mas permaneceu sempre disposta a sair de si, ir além do previsível, arriscar-se, permaneceu à
espera do Senhor!
Durante este mês celebraremos a Semana da Família que
tem como lema: “Amor Familiar, vocação e caminho de santidade”. E, no próximo dia 13
de agosto, às 14h, no Santuário
Diocesano Nossa Senhora Aparecida em Olímpia a celebração
do Jubileu da Vida Consagrada.
Movidos pelo exemplo de
Santa Maria Madalena, vivamos
intensamente este mês, anunciando que “Cristo vive!” e “somos suas testemunhas”.
Dom Milton Kenan Júnior

do aluno com TEA, numa escola comum, até mesmo oferecer uma auxiliar para o Professor da sala, somente cuidar
desse aluno, não significa que
seja o melhor para ele.
As mães desses alunos muitas vezes têm que ficar de “plantão” em suas casas para correr
para a Escola, a qualquer intercorrência desse atendimento.
Isso não é VIDA com qualidade para essas MULHERES,
que na maioria das situações
largam o emprego, largam
os estudos e se anulam como
PESSOA para serem apenas
MÃES, em tempo integral.
As escolas especializadas,
com estrutura adequada e profissionais habilitados, é a melhor proposta, até que esses
alunos controlem seu comportamento e possam aprender.
Lair Moura, ativista na área da
saúde há 50 anos, advogada com
especialização em direito sanitário,
administradora de empresas, com
foco em administração hospitalar
é fundadora da Federação das
APAEs do Estado de São Paulo,
com 50 anos de luta em defesa
da Educação Especializada e é
a autora deste artigo. Palavras,
pensamentos e raciocínio claros
para uma questão importante na
vida de todos nós. Segue.
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VOA AVIÃOZINHO 1
Iniciativa da presidente
Cristiane Vilarinho, da Casa
dos Engenheiros e Arquitetos, a audiência pública
que tratou dos rumos do
aeroporto registrou um
grande número de pessoas
na noite de terça-feira (2) no
hotel do Parque do Peão. Vinícius Marchese destacou a
transformação econômica
do município. O deputado
estadual Sebastião Santos
(REP) revelou que vai transformar a estância turística.

VOA AVIÃOZINHO 2
O CEO da concessionária
Aeroportos Paulista, Dario
Rais Lopes disse que o atual
contrato permite 40 passageiros por hora no terminal
e pousos e decolagens de
aviões comerciais de até 9 lugares. Pediu apoio da população para pedir ao governo
paulista a alteração contratual para permissão de aviões
de até 150 passageiros.
VOA AVIÃOZINHO 3
A discussão sobre o aeroporto teve a presença dos
secretários municipais Adelia Bueno e Roberto Arutim.
Sentiram falta da prefeita
Paula Lemos (União Brasil) e
dos vereadores.
NOVOS RUMOS
Ex-prefeito Guilherme
Ávila (PSDB) abriu em maio
um CNPJ para prestação de
serviços especializados de
apoio administrativo e pre-

paração de documentos. O
fisioterapeuta e estudante de veterinária agora vai
prestar consultoria.
E AGORA? 1
Qual será a atitude do cacique Paulo Correa (PL) após
a declaração de apoio de
Gustavo Sasdelli (PL) para
o pré-candidato Odair Silva (Patriota)? A declaração
do vice-prefeito não teve
anuência do partido.
E AGORA? 2
Gustavo Sasdelli não
consultou o partido sobre
esse apoio. Como se sabe,
Paulo Correa tem que dar
suporte para os pré-candidatos a deputado estadual
André do Prado. E também
os federais Márcio Alvino e
Luiz Carlos Motta.
SEM ATAQUES
A Band faz o primeiro
debate para governador em
7 de agosto. Em São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB) e Tarcísio de Freitas (REP) não devem se atacar.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“A vida é um lindo ritmo, e cada um dança do seu jeito, no seu gingado e seguindo os seus próprios passos.” (Andreza Brito)

Quem completou idade nova no último dia 20 de
julho, foi Milene Rocha Marin Santos. A Engenheira
de Produção do Minerva, recebeu todo o carinho de
amigos, familiares, e beijos e abraços do marido Gilberto e
dos filhos, Henrique e Bernardo (foto). Felicidades Milene!

A enfermeira Edna Ramos, esposa do Adalberto Diniz, mãe
do Ítalo, apaixonada por sua profissão, e adora animais,
brindou mais um ano de vida quarta-feira (03), e passou
a data especial recebendo o carinho do esposo e filho, dos
familiares e os cumprimentos dos amigos. Parabéns!

A idade nova chega na quarta-feira (10), mas a comemoração
acontece no domingo (07), para Priscila Roquetti. A podóloga e
multitalentosa em outras atividades, recebe os amigos e familiares
no aconchego de seu lar, com comida farta e aquela cerveja gelada. Além de ser muito cumprimentada, ela recebe todo o carinho
do marido Paulinho e do filho Khaio Henrique. Parabéns Pri!

Ontem (04), foi dia de comemoração em torno de
Arthur Garcia, que celebrou mais um ano de vida em
um barzinho da cidade, reunindo seus familiares e amigos.
O carinho ficou por conta da esposa Silvana, dos filhos
Gabriel e Matheus, e de sua mãe Nadir. Parabéns!

Júnior Piccart aproveita o melhor da vida viajando e sempre muito bem acompanhado.
Ele curtiu bons momentos e saboreou um cardápio diferenciado no Buteco Espemeralda, em
Marília/SP, ao lado dos amigos José Carlos Rodrigues e Matheus Mansano. Tudo de bom!

O baladeiro, alto-astral e sempre bem humorado,
Alefer Pedro Louzada, comemorou quarta-feira (03)
seu aniversário, e curtiu a data especial sendo bastante
felicitado pelos familiares e amigos. Felicidades!
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Entrega da revitalização do Cemepe do bairro Marília
abre a programação de aniversário de Barretos

Também participaram da cerimônia de reinauguração os secretários municipais de Habitação,
Célia Rodrigues; Obras e Serviços Urbanos, Raul Paganelli; de Administração, José Rodrigues
Araújo; de Esportes, Tony Vieira Carvalho, de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Vitória Saretta; Indústria, Comércio e Emprego, Roberto Arutim; Desenvolvimento Econômico, Adélia Bueno; e os vereadores Juninho Bandeira e Raphael Silvério.

A prefeita da Estância Turística de Barretos, Paula Lemos, entregou na tarde da última quarta-feira (3), as obras de reforma e
melhorias do Centro Municipal
de Estudos e Projetos Educacionais – Cemepe “Dr. Círio Ribeiro
de Ávila”, no bairro Marília.
Este é o quarto centro municipal a passar por revitalização somente no ano de 2022
e o primeiro de uma série de
eventos em comemoração aos
168 anos da cidade.
Paula Lemos fez questão
de agradecer à família do homenageado, que foi secretário
de Obras de Barretos em cinco ocasiões, pela sua contribuição ao município.
“A capacidade dele o tornou um homem de referência
para nossa cidade”, afirmou.

A chefe do executivo ainda
destacou o compromisso da
gestão na reforma dos Cemepes. “Eu agradeço muito
a Deus por me permitir estar
aqui hoje, trazendo de volta a
dignidade para essas pessoas.
Estamos na entrega do quarto
Cemepe e nós vamos entregar
mais quatro”, comemorou.
Jéssica Maria dos Santos,
secretária municipal de Educação, confessou à prefeita Paula
Lemos que, para ela, a inauguração deste Cemepe teve um
significado mais especial, pois
foi na E.M. Rotary Clube, ao
lado da quadra, que iniciou sua
carreira como educadora.
“Hoje, como secretária
municipal de Educação, eu me
sinto honrada de, em nome de
todos os profissionais da edu-

cação, te agradecer por acreditar no nosso trabalho, nesse
sonho e, acima de tudo, acreditar que através da educação
nós podemos construir uma
Barretos melhor”, disse.
CARTA DE AGRADECIMENTO PELA REFORMA
A diretora da E.M. Rotary
Clube, Luciane Faria Sales,
cumprimentou as autoridades
e crianças e agradeceu à prefeita pela revitalização do Cemepe. “Para muita gente isso
daqui pode parecer uma obra,
mas para nós, para a equipe da
escola e para as crianças, isso
é um sonho”, afirmou.
Luciane Sales também apresentou o aluno Otávio Augusto
Pereira, de 10 anos, que escreveu
um texto de agradecimento pela
quadra. “Esperei muitos meses

por essa inauguração. A quadra
é um lugar legal e muito importante para mim e para os meus
colegas, durante o tempo em que
fizemos as aulas debaixo da mangueira não foi possível realizar
muitas brincadeiras e jogos que
gostamos como futebol, vôlei e
outras coisas também. Além disso, a reforma vai ajudar os funcionários da limpeza, porque nós
sujamos a sala com os pés cheios
de terra. Passando pela quadra eu
vi que os banheiros foram reformados e ficaram muito bonitos.
Em nome da E.M. Rotary Clube
agradeço à secretaria municipal
de Educação e a prefeita Paula
Lemos pela iniciativa de oferecer
este ambiente à escola e a toda
comunidade”, agradeceu o aluno
em sua carta.
Paula Lemos ficou tocada
pela carta e afirmou: “Nós estamos, literalmente, tirando as
pessoas das mangueiras e trazendo para locais adequados.
Temos muitos espaços a serem reformados ainda, a luta é
grande, mas receber uma carta
dessa deixa a gente muito animado. Hoje vou dormir mais
feliz e te agradeço por isso”.
A carta também emocionou a secretária municipal de
Governo e Gestão Estratégica, Graça Lemos, que agradeceu o empenho dos trabalhadores para recuperar o espaço.
“Quando o Otávio leu o texto
dele, passou um filme na minha cabeça de 20 anos atrás,
quando nós sonhamos e construímos este espaço”, contou.
CONSERVAÇÃO DA

Paulo Correa pede recapeamento Geninho Zuliani é confirmado a vicegovernador de Rodrigo para São Paulo
e troca de iluminação das
fundiu-se com o PSL e deu
Avenidas 7 e Messias Gonçalves
origem ao União Brasil. Antes

O recapeamento asfáltico e
a substituição das lâmpadas comuns por iluminação de led da
Avenida 7 e da Avenida Messias
Gonçalves foi tema de requerimento do vereador e presidente
da Câmara, Paulo Correa.

No documento encaminhado à administração municipal,
o parlamentar pediu também
o alargamento da Avenida 7,
entre as Ruas 14 e 34.
Correa destaca que as vias
apresentam intenso movimento
de veículos e encontram-se em
péssimo estado de conservação
e com iluminação amarela.
“A Avenida 7 e a Avenida
Messias Gonçalves são importantes vias de nosso município
em razão dos inúmeros estabelecimentos comerciais. Essas
obras seriam de grande benefício. Em 2021 encaminhei requerimento à administração e
fui informado que seria necessário a elaboração de projeto e
planilha orçamentária. Estou
requerendo novamente o pedido”, disse Correa.

O deputado federal Geninho Zuliani (UB-SP) será o
candidato a vice-governador
na chapa de Rodrigo Garcia
(PSDB) para o governo do
Estado de São Paulo.
A indicação foi feita pelo
União Brasil na última quarta-feira (3) e aceita pelo governador, que agora tenta a reeleição.
Zuliani é próximo a Garcia, de quem foi correligionário no DEM. O partido depois

disso, Garcia foi para o PSDB.
A escolha encerra a disputa entre o União Brasil e o
MDB pelo cargo. O ex-secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, concorria com
Zuliani para ser o vice.
O acordo passa por apoio
à reeleição de Ricardo Nunes
(MDB) na cidade de São Paulo
em 2024. Zuliani foi relator do
marco do saneamento, que permitiu a privatização do setor.
Foi uma das pautas prioritárias do ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro (PL).
Ele é próximo ao ex-presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (PSDB), que atualmente exerce o cargo de secretário
de Projetos e Ações Estratégicas do governo paulista.

MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Graça dirigiu-se ao filho do
homenageado, Ciro Henrique
Donnabela de Ávila, e afirmou:
“Eu tenho andado muito por
essa cidade e são só elogios para
ele. Na ponte, na zona rural ou
urbana, ele deixou um legado
muito grande na nossa cidade”.
Ciro emocionou-se com a ho-

menagem e também agradeceu à
administração por conservar o
patrimônio público. “Fiquei muito emocionado de ver o reconhecimento daquelas pessoas que,
de alguma forma, contribuem
para a nossa cidade e sociedade.
E meu pai foi uma dessas pessoas. Agradeço a administração
da Paula por conservar o patrimônio público”, disse.

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

PODÓLOGOS PARA A SAÚDE MUNICIPAL

O médico e vereador Vagner Chiapetti (REP) sugeriu para a prefeita Paula Lemos (União Brasil) o envio de projeto à Câmara, visando a contratação de podólogos para a rede municipal de saúde.

QUADRA DE ESPORTES NO CALIFÓRNIA

Uma quadra de esportes no bairro Califórnia foi solicitada pelo
vereador Raphael Silvério (PSDB). Ele também pediu para a prefeitura instalar banheiros químicos nos jogos do campeonato varzeano.

MELHORIAS NO CAMPO DA PORTUGUESA

A construção de alambrado, iluminação e pista para caminhada
no quarteirão, estão entre outras melhorias para o campo da Portuguesa, no bairro América, pedidas pelo vereador Rodrigo Malaman (PSDB).

REFORMA E REFLETORES NO SÃO BENTO

A reforma completa do local e a implantação de refletores de
iluminação no campo de futebol do São Bento constam de requerimento do vereador Chafei Neto (MDB) aprovado pela Câmara e
encaminhado à prefeitura.

ILUMINAÇÃO NOS CONDOMÍNIOS

O vereador Eduardo do Mercado (REP) consultou a prefeitura
sobre a possibilidade de instalar e revisar a iluminação na área livre
dos condomínios Newton Siqueira Sopa, José Faleiros e Luiz Spina.

VAGAS DE ACD NA PREFEITURA

Paulo Correa (PL), presidente da Câmara Municipal, questiona
a prefeitura sobre o total de vagas disponíveis para a função de Auxiliar de Cuidados Diários (ACD).

CAPELA PARA VELÓRIO NO IBITU

A construção de uma capela para velório no Ibitu foi requerida
pelo vereador Ricardo Bodinho (PP). Também pediu a construção
de uma escola de ensino fundamental no referido distrito.

ONDE FOI PARAR A FONTE E O SOM

Informações sobre o destino da fonte luminosa e das caixas de
som que ficavam no terceiro lago da Região dos Lagos foram solicitadas à prefeitura pelo vereador Gabriel Uchida (União Brasil).

ASFALTO PARA O MONTE ALEGRE

Asfalto no bairro Monte Alegre, especialmente na estrada Antônio Ferreira da Silva, é reivindicado pelo vereador professor
Adilson Ventura (PL).

ATENDER OS 80 ANTES DOS 60

O Vereador Paçoca (SD) apresentou projeto de lei que assegura
às pessoas maiores de oitenta anos a prioridade especial, atendendo-se às suas necessidades sempre preferencialmente em relação
aos demais idosos, de acordo com lei federal.

PSOL CONFIRMA CANDIDATURA MACHADO

A convenção estadual do PSOL confirmou a candidatura do barretense Cláudio Machado para deputado federal. Entre suas metas
estão a defesa da democracia, do SUS e do funcionalismo público.

PERGUNTINHA CHATINHA

Será que vai muito burro no encontro de muares?
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Audiência pública discutiu sobre
futuro do Aeroporto de Barretos

Com a presença de lideranças, empresários e representantes de entidades re-

gionais, aconteceu na última
terça-feira (2) uma audiência
pública que discutiu o futuro

do Aeroporto Chafei Amsei, o
Aeroporto de Barretos.
O evento foi realizado no
Barretos Park Hotel e contou
com a participação do presidente licenciado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP),
Vinícius Marchese, e do CEO
da Concessionária Aeroportos
Paulistas (ASP), Dario Rais
Lopes. Ação teve iniciativa da
Casa dos Engenheiros e Arquitetos de Barretos-SP.
Para Vinícius Marchese,
além da geração de emprego,
a capacitação das principais
frentes de atuação para o funcionamento do aeroporto tam-

North Shopping tem programação especial
para barretenses e turistas de 18 a 28 de agosto
Ações tem patrocínio exclusivo da Itaipava 100% Malte e do Sicredi
De 18 a 28 de agosto, o
North Shopping Barretos realiza uma programação exclusiva e repleta de shows sertanejos para os barretenses e
turistas também curtirem uma
festa fora da festa durante o
dia. Todas as apresentações
musicais acontecem no Palco
North Rodeio Show que será
montado na Praça de Alimentação do centro de compras.
O projeto “North Shopping
Barretos, fora da festa, a festa
é aqui” conta com os patrocínios exclusivos do Grupo Petrópolis com a marca Itaipava
100% Malte e também do Sicredi, a primeira instituição
financeira coletiva do país.
Além da agenda de shows,
o shopping oferece uma gastronomia completa e diversificada, desde lanches, comidas
típicas, petiscos, sobremesas,
sorvetes e bebidas. Nas lojas e
quiosques, o centro de compras
tem diversos departamentos,
de vestuários e calçados (feminino, masculino e infantil),
há diversos modelos de bolsas,
acessórios, chapéus, produtos
de maquiagem, joias e semijoias, perfumes, óculos de sol,
produtos ligados a tecnologia,
decoração e artesanatos.
O Savegnago oferece um
supermercado conceito na sua

unidade localizada no centro
de compras barretense e para
criançada o North Shopping
oferece várias opções para entretenimento, que vão do Centerplex Cinema, passando pelo
Gorilão Família, Bichinhos
Pet Drive, Cine 6D, Glooby
Glooby Kids e a Girafa Gigi.
Serviços de lava-rápido,
casa de câmbio, cabeleireiro,
depilação, bancos e um centro
médico e odontológico a disposição durante todo o período de
festa, garantindo assim o bem
estar de todos, além de uma
moderna e equipada academia
para os turistas treinarem.
O ponto de venda de ingressos para a 65ª Festa do
Peão de Boiadeiro de Barretos funciona até 28 de agosto
no North Shopping Barretos
ao lado da Claro, com funcionamento das 10 às 21 horas,
de segunda a sábado, e aos
domingos, das 13 às 19 horas.
Já a Planet Girls é ponto exclusivo de venda de ingressos
para a Festa do Patrão, que
esse ano acontece no dia 27 de
agosto, completando 30 anos.
O Palco North Rodeio Show
traz em sua programação: Zé
Henrique & Leonardo, 18 de
agosto, quinta-feira, das 15 às 19
horas; Wellington & Marcus, 19
de agosto, sexta-feira, das 15 às

19 horas; José & Diogo, 20 de
agosto, sábado, das 14 às 18 horas; Zé Gustavo & Gabriel, 21 de
agosto, domingo, das 14 às 18 horas; Kadu Velasco, 25 de agosto
(feriado municipal), quinta-feira,
das 12 às 16 horas, Felipe e Rodolfo, das 16 às 20 horas; José &
Diogo, 26 de agosto, sexta-feira,
das 15 às 19 horas; Luís Gustavo
& Guilherme, 27 de agosto, sábado, das 14 às 18 horas; e Pamela & Léo, 28 de agosto, domingo,
das 13 às 17 horas.
No período de 18 a 28 de
agosto, o North Shopping
Barretos tem horário especial
de funcionamento.
CENTERPLEX
“PEÃO NO CINEMA”
No Centerplex North Shopping de 18 a 28 de agosto,
acontece a promoção Peão no
Cinema, onde o cliente compra dois ingressos por apenas
R$ 20,00. Pelas regras, a promoção é para quem comprar
os ingressos diretamente nas
bilheterias físicas do cinema,
não valendo para compras online ou autoatendimento.
Para acompanhar a programação prevista para o período
da promoção Peão no Cinema, de 18 a 28 de agosto, basta acessar www.centerplex.
com.br ou www.northshoppingbarretos.com.br/cinema

Canta Barretos promove
solidariedade e arte em Barretos
A iniciativa surgiu da necessidade de ajudar a cantora e jornalista Rosicris
Bittencourt, que atualmente
passa por dificuldades financeiras, mas o que a princípio
seria um show musical beneficente, tornou-se um evento
artístico colaborativo com
diversas expressões artísticas e uma das atrações mais
comentadas na cidade nas
últimas semanas: O “Canta
Barretos”. Marcado para o
dia 10 de agosto, quarta-feira, a partir das 20 horas, no
Samaúma Bar em Barretos, o
Canta Barretos tem entrada solidária no valor de R$ 20,00. A entrada pode ser adquirida antecipadamente com depósito pix para chave: sujuliani@hotmail.com e envio do comprovante para o
whatsapp: (17) 98106 8020 ou pagamento na hora do evento como couvert artístico. Promovido
pelo BJ Stúdio, o Canta Barretos traz entre as atrações: Rosicris Bitencourth & Luizinho do Violão,
Aline Marques, André Machado - Nossa Imagem, Belíssima Cultural, Coral Acordes Vocais, Grupo
Escorregando, Guta Bampa Ballet, Henrique e Leandro, Izael Barroso, Léo Viola e Donizete, Marcelo Murta, Núbia Abreu - Fredinho Mercury, Reinaldo Chulapa - Trio Nota Jazz, Ricardo Megda,
Warti, Zezinho Barreto e a atração internacional Teddy Lee. A noite tem apresentação da jornalista
e apresentadora Glaucia Chiarelli. A ideia solidária transcendeu para uma nova proposta cultural
em Barretos, conforme explica César Juliani, produtor artístico do espetáculo. “Este show marcará
a história de Barretos. Um novo conceito de apresentação artística, com um propósito: a solidariedade e o amor. Um por todos e todos por um”, antecipa Juliani. Rosicris Bittencourt, que também
participa do show, expressa agradecimento e alegra pelos caminhos que o show solidário tem
seguido. “O Canta Barretos tem sido um divisor de águas na minha vida. Perdi meu companheiro
e me vi sem chão. Aí vem esses dois grandes amigos, Marcelo Murta e César Juliani, e começam
uma corrente de solidariedade que não para de crescer. Gratidão!!!!”, disse. E como bem define o
produtor executivo, Marcelo Murta, é uma iniciativa que ultrapassa limites. “Música é a expressão
da alma manifestada no coração do Canta Barretos”, comentou Murta.

bém será uma das pautas.
“A audiência pública é importante não só para discutir
a mobilidade e a melhoria da
oferta de voos para Barretos,
mas também para discutir
como o aeroporto pode transformar a economia da região
e potencializar as oportunidades turísticas de Barretos e todos os municípios vizinhos”,
destacou Marchese.
O Aeroporto Chafei Amsei é um dos 11 arrematados
pela ASP, que é a concessionária que administra, desde
abril deste ano, o terminal.
Segundo divulgação recente
da empresa, o contrato de administração do Aeroporto de
Barretos esta na fase 2, com
obras na área de infra-estrutura para melhoria das condições elétricas e hidráulicas
do prédio, além da ampliação
do terminal para operar com
aeronaves do porte de um
Boeing 737, por exemplo.
“É preciso, diante de todas
estas necessidades e potencialidades, multiplicar o atendimento à população, por meio
de um aeroporto que ofereça
infraestrutura, que integre a
malha aeroviária do Brasil e
eleve a economia e o bem-estar social de Barretos e todos
aqueles que vem até a cidade
em busca de saúde, de turismo
ou de negócios”, reforçou Vinícius Marchese.

Parque do Peão espera turistas
com mais de 50 mil flores

Espetáculo à parte, as flores
também terão seu merecido destaque na 65ª Festa do Peão de
Barretos, que este ano acontece
de 18 a 28 de agosto.
Cerca de 50 mil flores estarão encantando o público em
diversos pontos do Parque do
Peão garantirão beleza e aconchego nos 11 dias de evento.
Entre os tipos de flores estão sunpatiens, vincas e petúnias com tonalidades de vermelho, lilás, branco, cor de rosa,
laranja e até azul, que podem
ser vistas em diversos espaços
dentro do complexo, como no
Estádio de Rodeio, Ranchos,
Monumento ao Peão, Roseta,
Memorial do Peão, Rancho do
Peãozinho, entre outros. Além
disso, aproximadamente 25 mil
orquídeas também completam
o paisagismo do local.
Todas as espécies foram
preparadas dentro Parque em
estufas e viveiros. Elas são
resistentes ao calor e estão
prontas para enfrentar as altas
temperaturas de Barretos.
“Queremos manter o Parque
exuberante e vivo e, para isso,
temos uma equipe dedicada integralmente para os cuidados
das flores. Para preparar o local

para o evento em agosto, realizamos o plantio e replantio de
pelo menos 36 mil mudas para
deixar tudo ainda mais bonito
pros nossos visitantes”, conta
Jerônimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes, associação organizadora da festa.
SOBRE A FESTA
DO PEÃO
A programação musical terá
mais de 100 shows espalhados
pelos palcos do complexo, incluindo nomes como Jorge &
Mateus, Gusttavo Lima, Cesar
Menotti & Fabiano, Wesley
Safadão, Maiara & Maraisa,
Bruno & Marrone, Alok, Pedro
Sampaio, Guilherme & Benuto, Clayton & Romário, João
Bosco & Vinicius, entre outros.
A festa ainda traz o tradicional Concurso Queima do Alho
-- culinária típica, Concurso do
Berrante, apresentações de Catira, Palco Culturando, Palco
das Raízes Sertanejas - exclusivo para apresentações culturais, Feira Comercial, Rancho
do Peãozinho -- com atrações
infantis, monumentos espalhados pelo parque, Museu do
Peão, área para camping, estrutura de camarotes e área de ranchos para festas particulares.
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Programação comemorativa aos 168 anos da Estância Turística de Barretos terá
entrega de obras, inaugurações e atividades culturais durante todo o mês de agosto

Os 168 anos da Estância
Turística de Barretos serão comemorados em grande estilo e
com uma extensa agenda de en-

trega de obras, revitalizações e
atividades culturais e esportivas
durante todo o mês de agosto.
O anúncio foi feito pela

prefeita Paula Lemos em uma
transmissão ao vivo pelas redes sociais, na última segunda-feira, 1º de agosto.
“Eu tenho certeza que nós
vamos trazer muita coisa boa
para nossa cidade neste mês.
Além de todos esses anúncios,
estamos voltando com a nossa
Festa do Peão, que gera renda
e movimenta a economia da
nossa cidade. Espero que seja
um mês frutífero e agradeço
muito a todos que me acompanham. Vamos firmes, com
muita força, foco e fé, fazer
nossa cidade se desenvolver
cada vez mais.”, afirmou a

chefe do executivo.
De acordo com a programação anunciada pela prefeita,
serão entregues as reformas dos
Centros Municipais de Estudos
e Projetos Educacionais (Cemepes) dos bairros Marília,
América e Nova Barretos, revitalização do Velório Municipal
Márcio Roberto Andrade “Betão do Cemitério”, inauguração
da Sala de Necropsia Omar
Abrão Geraige, do Campo Sintético da Região dos Lagos e do
pórtico da Avenida Engenheiro
Necker Carvalho de Camargo.
Também serão entregues
o espaço que abrigará o Ba-

PROGRAMAÇÃO
06/08 – 10 horas - Entrega da Revitalização do Velório Municipal Márcio Roberto Andrade “Betão do Cemitério” e Inauguração da Sala de Necropsia Omar Abrão Geraige
09/08 – 16 horas - Entrega CEMEPE América
11/08 – 11 horas - Entrega CEMEPE Nova Barretos
13/08 - 8h30 às 16 horas - Inauguração do Campo Sintético (Região dos Lagos) /
Mini Campeonato do Esporte
9h30: 10º Campeonato Regional de Judô – Rochão
17/08 - 19h30 - Serestão no Recinto – apresentação da Orquestra Sinfônica de Bar-

retos, tocando clássicos sertanejos, acompanhada de cantores locais. Exposição
de produtores locais (artesanatos, doces, chapéus, etc)
18/08 - 18h30 - Inauguração Pórtico da Av. Eng. Necker Carvalho de Camargo.
21/08 - 9 às 12 horas - Desfile Cívico
25/08 – 9 horas - Entrega do espaço que abrigará o Batalhão de Cavalaria da Polícia Militar de Barretos. Das 9 às 13 horas: Atividades artísticas, culturais e esportivas #BarretosFaz168Anos #VemProRecinto
30/08 – 17 horas - Entrega CDI – Cavalgando

Fatos históricos marcantes na advocacia são
lembrados na exposição da OAB no North Shopping
Aberta à visitação, gratuitamente, até o dia 31 de
agosto, no Espaço de Eventos, em frente à Duvallê Café
do North Shopping Barretos,
a exposição “OAB Barretos:
História, Advocacia e Cidadania 90 anos da 7ª Subseção”
traz imagens e textos da história de 90 da instituição e de
sua sede na cidade.
A autora da pesquisa que

resultou nos painéis expostos, a historiadora Karla Armani, esteve na abertura da
mostra ao público, na última
segunda-feira, acompanhada
de diretores da 7ª Subseção, e
do advogado dr. Luiz Manoel
Gomes Junior, apoiador cultural, com exclusividade, do
trabalho exposto.
“É importante, nesse momento, resgatarmos a história, es-

pecialmente a história da OAB,
uma entidade que tanto colaborou para defesa da nossa democracia. A história da 7ª Subseção
se confunde com a OAB da capital paulista, consequentemente,
com a história do Brasil, e deve
ser lembrada por todos”, afirmou
dr. Luiz Manoel.
Os painéis da mostra apresentam importantes recortes
históricos que compõem a

trajetória das nove décadas
da OAB Barretos, como: a
participação da advocacia nas
Diretas Já, na Constituinte,
fotos da primeira advogada barretense, as eleições, as
diretorias e os presidentes e
as presidentes que passaram
pela 7ª Subseção, entre outros
acontecimentos.
“É importante sabermos
sobre a história da OAB, pois
tudo que vivemos hoje é decorrente desta história. Muitos
fatos marcantes do país aconteceram nesses 90 anos, e a
OAB sempre esteve atuante
em Barretos e em toda a região.
Nós somos a 7ª Subseção, que
nasceu no mesmo ano e no
mesmo mês da Subseção São
Paulo, sendo Barretos um fruto do reconhecimento daquela
época, 1932, o que demostra a
importância desta região para
o cenário estadual e nacional
desde sempre”, explicou dra.
Arany L’Apiccirella, presidente da OAB Barretos.
Segundo a historiadora e
responsável por todas as pesquisas da mostra, “visitar a
exposição é conhecer sobre
história da nossa cidade e do
país. Nessa linha do tempo a
7ª Subseção é uma instituição que passou por diversos
períodos históricos do Brasil,
inclusive a oscilação entre
democracia e ditadura, e a Ordem dos Advogados do Brasil
sempre se manteve firme e em
posição a favor da democracia, então é muito válido que
as pessoas visitem a mostra,
leiam os painéis, entendam, e
exerçam a sua cidadania”, finalizou Armani.
A exposição e a programação comemorativa dos 90 anos
da OAB – 7ª Subseção Barretos são realizadas pela Comissão de Cultura e Eventos,
coordenada pela dra. Letícia
de Oliveira Catani Ferreira, e
pela Comissão de Comunicação e Marketing, coordenada
pelo dr. Danilo Henrique Nunes. (Foto: Jânio Munhoz)

talhão de Cavalaria da Polícia
Militar de Barretos, no Recinto, e o Centro Dia Idoso (CDI)
do Cavalgando para o Futuro,
no Christiano Carvalho.
A chefe do executivo também destacou atividades artísti-

cas e culturais, com o “Serestão”
no Recinto e o desfile cívico,
e atividades esportivas com o
Mini Campeonato no campo
sintético da Região dos Lagos e
a realização do 10° Campeonato
Regional de judô, no Rochão.

Secretaria da Educação do Estado
oferece 15 vagas de estágio de nível
superior em Barretos em diversas áreas
A Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo está
oferecendo 15 vagas de estágio de nível superior, na Diretoria de Ensino de Barretos. A
contratação e processo seletivo
serão realizados pelo Centro
de Integração Empresa Escola
(CIEE). As inscrições e prova
objetiva deverão ser realizadas
no site www.ciee.org.br de 9 a
24 de agosto, até 12 horas.
O valor da bolsa auxílio
é de R$ 937,59 por mês para
30 horas semanais, sendo 6
horas diárias no máximo, e
o auxílio transporte é de R$
193 mensais. O contrato é de
no máximo 24 meses, exceto
para pessoas com deficiência.
A prova possui 20 questões
objetivas de múltipla escolha
com quatro alternativas, sendo
10 questões de português e 10
de conhecimentos gerais: meio
ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais; história e
geografia; cultura e sociedade:

música, literatura, rádio, cinema e televisão; atualidades e
responsabilidade social.
Nas Diretorias de Ensino,
os estágios são para os estudantes dos cursos superiores
de Administração de Empresas, Administração Pública/
Gestão de Políticas Públicas,
Ciências Contábeis e Direito.
Para os candidatos com deficiência, são reservadas 10%
das vagas para cada curso.
Os interessados devem ter
idade mínima de 16 anos até
a data da posse, ser brasileiro
nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente
no Brasil, estar em dia com as
obrigações eleitorais, quando
maior de 18 anos, e com as
obrigações militares, se for do
sexo masculino, e não ter feito estágio por período superior a 18 meses na Seduc-SP,
exceto pessoas com deficiência. A previsão de conclusão
do curso não pode ser inferior
a seis meses.

Senado confirma MP do ‘home office’ e
auxílio-alimentação, que segue para sanção
Presidente deve vetar item que permite saque do
vale-refeição após 60 dias. Congresso acelera votação
de matéria sem nenhuma discussão prévia

Além da Medida Provisória
1.109, de flexibilização trabalhista em regime de calamidade
pública, o Senado aprovou ainda
na quarta-feira (3) à noite, simbolicamente, a MP 1.108, que regulamenta o teletrabalho (home
office) e muda regras do auxílio-alimentação. Como o texto não
foi alterado, segue para sanção
presidencial. Mas é quase certo o
veto de pelo menos um item.
Assim, sem discussão, o Congresso votou nos últimos dias matérias que estavam para “caducar”.
O próprio presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu pressa porque seria a única sessão deliberativa da semana.
Foi assim com o Projeto de
Lei de Conversão (PLV) 21, originário da MP 1.108, aprovado na
Câmara no mesmo dia. O relator
foi o senador Flávio Bolsonaro
(PL-RJ), que manteve o parecer
do deputado Paulinho da Força
(SD-SP) e rejeitou emendas.

SEM DEBATE PRÉVIO
NEM NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
Vários parlamentares reclamaram da falta de tempo para
discussão e do fato de a matéria
ter sido objetivo de MP em vez
de projeto de lei. E afirmaram
que o texto retira direitos. Pacheco disse que a MP 1.108 era
uma “excepcionalidade”.
De acordo com o texto aprovado, o auxílio-alimentação,
ou vale-refeição, se destina exclusivamente ao pagamento de
refeição em restaurantes ou de
gêneros alimentícios comprados
no comércio. Além disso, as empresas ficam proibidas de receber descontos na contratação de
fornecedores de tíquetes.

O relator na Câmara acrescentou a possibilidade de o trabalhador sacar o saldo após 60
dias, mas é quase certo que o
presidente vete esse dispositivo.
Já o teletrabalho é definido
como a prestação de serviço
fora das dependências da empresa, de maneira preponderante ou híbrida. Essa prestação de
serviços deverá constar expressamente do contrato individual.
As centrais sindicais reivindicam que o tema fosse objeto de
negociação coletiva.

CONFIRA ALGUMAS
REGRAS DA MP DO
TELETRABALHO
- Os empregadores são dispensados de controlar o número de horas
trabalhadas por empregados contratados por produção ou tarefa;
- A presença do trabalhador no
ambiente de trabalho para tarefas específicas, ainda que de forma habitual, não descaracteriza
o trabalho remoto;
- O contrato poderá dispor sobre os horários e os meios de
comunicação entre empregado e
empregador, desde que assegurados os repousos legais;
- O uso de infraestrutura e ferramentas digitais pelo empregado fora da jornada não constitui
tempo à disposição, regime de
prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver acordo;
- O empregado admitido no Brasil
que pratique teletrabalho fora do
país está sujeito à legislação brasileira, exceto em caso de legislação
específica ou acordo entre as partes;
- O empregador não será responsável pelas despesas ao retorno
presencial do empregado que
mora fora da sede, salvo acordo.
(Fonte: RBA)
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Tereos faz ‘pedágio’ para conscientizar população sobre prevenção a incêndios

Com o objetivo de minimizar os impactos da estiagem no meio ambiente, a Tereos Açúcar & Energia Brasil,
uma das líderes na produção
de açúcar, etanol e energia
do país, realiza nesta semana, com encerramento nesta
sexta-feira, 5 de agosto, uma
ação de pedágio para conscientização da população em
geral sobre como prevenir potenciais focos de incêndio em
áreas verdes e canaviais.
A iniciativa é realizada em
pontos estratégicos de oito cidades próximas das unidades

industriais da Tereos: Olímpia,
Tanabi, Colina, Guaíra, Guaraci e Pitangueiras, além de Barretos e São José do Rio Preto.
São distribuídos materiais
informativos, com dicas sobre
como evitar incêndios em áreas
próximas a rodovias, bem como
regiões verdes localizadas em
áreas urbanas, além de lixocar
com porta-bitucas de cigarros.
Nesta safra, a Tereos antecipou sua campanha de prevenção e combate a incêndios,
com o intuito de reforçar a
conscientização sobre os principais causadores de focos de

incêndio e como preveni-los.
Durante a campanha, a empresa visa contemplar a conscientização de diferentes públicos, como população ribeirinha,
pescadores, estudantes de escolas
das regiões onde a empresa atua
e população em geral, reforçando
a importância das ações preventivas e cuidados necessários.
De acordo com Renato Zanetti, Superintendente de Sustentabilidade e Excelência Operacional da Tereos, com a chegada
do tempo seco no sudeste, os
canaviais sofrem com a ameaça
iminente dos incêndios, que podem provocar prejuízos para o
meio ambiente e as usinas.
“Diante disso, além do investimento em tecnologias e
projetos internos para minimizar esses riscos, é fundamental
investirmos em uma ampla
campanha preventiva para
termos o apoio de todos nesse
combate”, explicou Zanetti.

PREVENÇÃO
Além das campanhas de
conscientização, a Tereos
conta com uma série de soluções e projetos internos para
diminuir a incidência de incêndios em seus canaviais.
Uma das principais ferramentas é o monitoramento das áreas via satélite, que
permite acompanhar áreas de
maior risco e, até mesmo, detectar focos de incêndio com
mais agilidade – atualmente,
o tempo de detecção é de, em
média, quatro minutos – o que
contribui para reduzir a extensão das áreas impactadas.
Além disso, a Tereos conta
com ações no campo, como
checklist e limpeza de aceiros, rondas internas e colheita
antecipada em áreas estratégicas. As iniciativas, em conjunto, permitiram a redução de
52% na extensão de canaviais
queimados na safra 21/22.

Atletas profissionais, amadores e assessorias de
corrida vivem expectativa para a 6ª Parque Night Run
Prova acontece neste sábado, 6 de agosto, no Parque do Peão

“A Parque Nigth Run que já
é a queridinha das provas. Todos
alunos estão empolgados para
essa edição após 2 anos de pandemia. Estamos todos ansiosos
para esse grande evento”.
Esta declaração do Alex
Wagner Pereira, da assessoria
AWP, resume a expectativa de
atletas amadores e profissionais
de Barretos e região para a 6ª edição Parque Night Run, que acontece neste sábado, 6 de agosto, às
19 horas, no Parque do Peão.
Única corrida noturna de rua,
com percursos de 5 km e 10 km, a

Parque Night volta depois da pandemia para uma edição que promete surpreender os corredores.
“Cada detalhe foi pensado
para que os participantes vivam
uma experiência e não apenas
uma prova. As belezas naturais
do Parque do Peão e também os
pontos que representam a história do local fazem parte do trajeto”, afirmou Taffarel, que faz
parte da organização.
Eduardo Vicente Lopes, da
Laequipe Assessoria Esportiva, reúne mais de 90 inscritos
e espera se classificar mais

uma vez entre as três maiores
assessorias do evento.
“Nossos alunos estão cumprindo as planilhas preparadas
especialmente para essa corrida. Esperamos quase dois
anos por ela e a ansiedade está
além da média para voltar a
participar”, afirmou Eduardo,
que reforça também que a assessoria segue cumprindo seu
papel de fazer os alunos evoluírem sempre na corrida e levar a todos qualidade de vida.
A jornalista Maristela Domingues também já garantiu a
sua inscrição. “A Parque Night
Run é uma daquelas corridas
que todo mundo espera. A equipe responsável pela organização surpreende a cada edição,
o percurso dentro do Parque do
Peão é tranquilo e prazeroso e
o clima do evento é uma delícia. Participei de todos os anos
e esse não seria diferente. Estou
na expectativa e tenho certeza

Ponte entre o Barretos II e o Christiano
Carvalho deve ser entregue em 27 de setembro

A prefeita da Estância Turística de Barretos, Paula Lemos,
e o diretor comercial da Copel Construções, Indústria e Comércio Ltda, Dorival Capello, anunciaram para o dia 27 de setembro
a entrega da reconstrução da ponte da Avenida Fraternidade Paulista, que liga os bairros Barretos
II e o Christiano Carvalho.
A data coincide com o aniversário da Chefe do Executivo. “O presente é para a Paula
e para a cidade. A gente tem
um compromisso e o que eu
quero é melhorar a vida das
pessoas. Estou muito feliz,
pois a gente sabe o transtorno
que a obra está gerando para

comunidade. Esta é uma obra
para durar”, afirmou a prefeita.
Paula Lemos explicou também que a alta complexidade
da obra requereu intervenções
ao longo da avenida e em ruas
próximas, para realização da
drenagem das vias, bem como
o esvaziamento de um dos lagos do Parque Enéas Carneiro.
“A população viu que não é
só fazer a ponte. A empresa realizou a instalação de aduelas na
avenida, porque não tinha galerias pluviais, e entrou no Arizona, para que eles também não
sofram mais. O parque Enéas
Carneiro também será mexido
para, de fato, ter o escoamento

adequado da água”, completou.
Dorival Capello falou sobre a nova ponte. “O que nós
temos agora é tudo em concreto. É uma galeria muito grande, são 3,5 m de altura por 3,5
m de largura, que vai atender
a vasão desse córrego”, disse.
Ele também destacou a
seriedade dos estudos para a
aprovação do projeto pela Defesa Civil estadual. “Quando
se faz um projeto desses, com
recurso do Estado, se faz um
estudo hidrológico. Eles só
liberam o dinheiro mediante
este estudo. Então, vai atender a demanda da cidade e do
córrego”, completou Capello.

de que todos os amantes de corrida também estão”.
RETIRADA DOS KITS
A retirada dos kits acontece nesta sexta-feira, 5 de
agosto, das 10 às 21 horas, e
sábado, 6 de agosto, das 10 às
16 horas, no setor de Credenciamento do Camping do Parque do Peão. A autorização
para que terceiros possam retirar os kits estará disponível
nas redes sociais da corrida.
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7º Barretos
Muar do Sertão
começa nesta
sexta-feira, dia 05

A 7ª edição do Barretos Muar
do Sertão será realizada de sexta-feira, 05, a domingo, 07 de
agosto, na Estância Turística de
Barretos. São três dias de encontros de muladeiros, provas de
marchas, apresentações folclóricas, danças, shows e queima do
alho. O evento resgata a tradição
dos muares na nossa região. A
programação tem entrada gratuita e é realizada pela Prefeitura da
Estância Turística de Barretos,
por meio da Secretaria Municipal
de Cultura. Representantes de
todo o país devem estar presente
no tradicional encontro de muladeiros. “A festa busca celebrar a
cultura caipira, destacando também a força dos muares e sua
importância histórica e cultural
para todo o Brasil e principalmente para a nossa região”, ressalta
o secretário municipal de Cultura,
Rogério Teodósio. As provas com
as mulas, burros e jumentos serão realizadas durante todo o dia.
As atrações artísticas começam
a partir das 20h na sexta-feira e
no sábado. No domingo, é a partir
das 10h da manhã.

