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ACESSIBILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL É GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA - “Eduardo Ueda, engenheiro civil da Yticon, cons-
trutora do Grupo A.Yoshii, detalha as necessidades básicas para que a construção civil, em um todo, atenda todas as normas possíveis nos 
projetos de construção civil para viabilizar a acessibilidade aos PcDs. Segue.” OPINIÃO - Leia na página 2

Polícia Militar no 
Junho Vermelho

Página 5

A Polícia Militar está envolvi-
da e empenhada com a campa-
nha nacional “Junho Vermelho”. 
Durante todo o mês de junho os 
policiais militares de Barretos se 
revezam e vão até o hemonúcleo 
do Hospital do Amor para doarem 
sangue. “Sabemos que o estoque 
está baixo, assim possibilitamos e 
incentivamos nossos profissionais 
a doarem sangue de forma regular 
e ainda, mais além, não somente 
doar, mas também incentivar, con-
vencer para que outras instituições 
adotem a mesma postura, afinal o 
ato faz bem para o coração e sal-
va vidas, reforçando ainda mais 
o compromisso da PM com a co-
munidade barretense e da região”, 
comentou a Cap. Esther. Na foto, a 
soldado Letícia durante a doação.
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Prefeita Paula Lemos assina lançamento 
do Programa de Incentivo ao Atleta

“Mais uma vez Barretos investe no esporte local auxiliando financeiramente nossos atletas para que pos-
sam participar de competições em níveis nacional e internacional. Sabemos que muitos deles não dispõem 
de recursos próprios e o patrocínio que recebem nem sempre cobre o valor investido. Nosso compromisso 
com o esporte é também um compromisso com a saúde do barretense”, afirmou a prefeita.

Tereos investe em tecnologia e ações 
de conscientização para diminuir área 

queimada em canaviais no noroeste paulista

O investimento em tecno-
logias como o monitoramento 
de canaviais via satélite, além 
do reforço de ações no campo 
e campanhas de conscientiza-
ção, têm auxiliado a Tereos, 
líder na fabricação de etanol 
e açúcar no Brasil, a diminuir 
a incidência de área queimada 
nos canaviais da empresa, lo-
calizados no noroeste paulista.

De acordo com Renato 
Zanetti, superintendente de 
Sustentabilidade e Excelên-
cia Operacional da Tereos, o 

resultado atingido reforça a 
importância das iniciativas de 
conscientização e, também, 
das ações preventivas.

“Na última safra, realizamos 
também a colheita antecipada 
em áreas estratégicas, que pos-
suem maior risco de propagação 
de fogo, e rondas internas para 
rápida visualização e acom-
panhamento do movimento 
dentro dos canaviais. Essas ini-
ciativas contribuíram de forma 
significativa para essa redução”, 
afirma Zanetti. Página 6

Câmara de Barretos homenageia deputados 
Geninho Zuliani e Carlão Pignatari

A Câmara Municipal de 
Barretos agendou para esta sex-
ta-feira, 24 de junho, a sessão 
solene para a entrega dos títu-
los de Cidadão Honorário da 
Estância Turística de Barretos, 
ao deputado federal, Geninho 
Zuliani, e ao deputado estadual 
e presidente da Alesp (Assem-
bléia Legislativa de São Paulo), 
Carlão Pignatari. A sessão está 
marcada para as 19 horas.

A homenagem a Geni-
nho Zuliani foi proposta 
pelo vereador Nestor Leonel 
(UNIÃO BRASIL), e a ho-
menagem a Carlão Pignatari 
foi proposta pelo vereador 

Raphael Silvério (PSDB).
A solenidade terá transmis-

são ao vivo pela TV Câmara no 
canal 31.3, Facebook e Youtu-
be, além de resumo no Insta-

gram. Autoridades locais, 
profissionais de imprensa e 
público em geral também po-
derão acompanhar a homena-
gem presencialmente.

Lideranças discutem propostas 
para minimizar impacto 
ambiental em Barretos

O SAAE Barretos recebeu em sua sede, lideranças do municí-
pio para apresentação de ideias, projetos e discutir propostas a fim 
de minimizar o impacto ambiental causado pela ação do homem. 
“A cidade está doente. Precisamos da ajuda de todos para sanar os 
problemas gerados pelo descarte irregular de lixo,”, disse o supe-
rintendente do SAAEB, Waldo Villani Júnior.

Prefeitura investe R$ 275 mil no Campeonato 
de Futebol Amador Barretense 2022

Por meio do Programa de Incentivo ao Esporte, a atual gestão está investindo R$ 275 mil na realização da competi-
ção, valor destinado à compra de materiais esportivos e pagamento das taxas de arbitragem. Acompanhada do vereador 
Raphael Silvério, de Gabriel Moura, gerente do Sicredi, de Benedito Godêncio Faria e Osmir Duarte Peixoto (Titão), diretor 
de arbitragem e presidente da Liga Barretense de Futebol, respectivamente, a prefeita Paula Lemos realizou a solenidade 
de materiais esportivos necessários para as equipes que disputam o campeonato nesse ano. Página 7

Prefeitura 
entrega obras 
antienchentes

A prefeitura realiza no final da 
tarde desta sexta-feira (24), a en-
trega das obras antienchentes, 
iniciadas após a forte chuva que 
causou diversos danos em ruas e 
avenidas no dia 6 de janeiro des-
te ano. A entrega acontece a partir 
das 17 horas na rua 16, esquina da 
avenida 31, no centro, seguindo 
com a entrega das obras realiza-
das junto ao córrego, localizado na 
rua 12 com a avenida 7.
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

FUTURO DA CULTURA
A Câmara promoveu na ter-

ça-feira (21), Audiência Pública 
para debater a realidade e o fu-
turo da cultura em Barretos. O 
tema foi proposto pelo vereador 
Dr. Rodrigo Malaman (PSDB).

PARCEIRO DA SAÚDE
Com aumento das deman-

das em razão da pandemia, al-
guns municípios passaram a re-
ceber recursos na área da saúde. 
Mirassol, por exemplo, recebeu 
R$ 450 mil referente à emenda in-
dividual ao Orçamento Geral da 
União em 2022 através do depu-
tado federal Eleuses Paiva (PSD).

NÃO É LEALDADE
Sabe aquele ditado popu-

lar que diz “está com o pé em 
duas canoas”? Tem vereador 
em Barretos trabalhando para 
3 candidatos a deputado esta-
dual. Não se trata de lealdade, 
mas de quem paga mais.

CIDADÃO HONORÁRIO
O pré-candidato ao governo 

de São Paulo, Márcio França (PSB) 
é esperado em Barretos no dia 2 
de julho, às 15 horas, para rece-
ber o título de cidadão honorário. 
O autor do projeto de lei é o ve-
reador Raphael Oliveira (PP).

ECONOMIA E MELHORIA
A Câmara de Barretos de-

PAINEL 

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente 
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, 
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e 
tem alcance de 12 mil leitores.

volveu R$ 700 mil à prefeitura 
nesta quarta-feira (22). O total 
chega a R$ 1,4 milhão em de-
voluções no primeiro semestre 
de 2022. O dinheiro poderá ser 
utilizado pela prefeitura para a 
realização de melhorias em di-
versas áreas da cidade.

BOA NOTÍCIA
“Quero parabenizar o advo-

gado Gustavo Macedo, que in-
gressou na Justiça para restaurar 
o Instagram do ‘Barretos em no-
tícias’ que estava fora do ar”, dis-
se o vereador Rodrigo Malaman 
(PSDB) durante sessão da Câma-
ra Municipal. De acordo com a 
petição inicial, o perfil que é de 
propriedade do psicólogo Yader 
de Castro Roque, acumula mais 
de 28 mil seguidores. 
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Ricardo Pereira de Freitas 
Guimarães é advogado 

especialista, mestre e doutor 
pela PUC-SP, titular da cadeira 

81 da Academia Brasileira 
de Direito do Trabalho e 

professor da especialização 
da PUC-SP (COGEAE) e dos 

programas de mestrado e 
doutorado da FADISD-SP

Acessibilidade na construção civil 
é garantia da dignidade humana

Eduardo Ueda, engenheiro civil da Yticon, construtora do Grupo A.Yoshii, detalha as 
necessidades básicas para que a construção civil, em um todo, atenda todas as normas 

possíveis nos projetos de construção civil para viabilizar a acessibilidade aos PcDs. Segue.
Uma sociedade moderna e 

inclusiva só é realidade quan-
do todos os cidadãos têm os 
mesmos direitos e oportunida-
des. Por isso mesmo, você já 
deve ter ouvido falar em inclu-
são social e na sigla PcD, que é 
abreviação de Pessoa com De-
ficiência (seja física, mental, 
intelectual ou sensorial).

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), em 2018, as PcDs 
representavam quase 7% da 
população. Mas quando se 
fala de pessoas que possuem 
algum grau de dificuldade em 
pelo menos um dos aspectos 
citados, chega-se ao número 
de 46 milhões de brasileiros, 
ou seja, 24% da população.

Mas, qual a relação da si-
gla PcD com inclusão? Ou 
ainda: qual a relação de PcD 
com a construção civil ou pro-
jetos arquitetônicos? Simples-
mente, tudo!

Desde que a Lei n.º 10.098 
entrou em vigor no ano 2000, 
estabeleceu-se que haja acesso 
irrestrito aos espaços arqui-

tetônicos e urbanos, à comu-
nicação e à informação, se-
guindo normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). A padronização da 
sigla segue definição da Con-
venção Internacional sobre o 
Direito das Pessoas com De-
ficiência, da Organização das 
Nações Unidas (ONU), a qual 
pontua a importância do uso 
de um termo que derrubasse 
preconceitos e estigmas.

Podemos dizer que, no 
âmbito da construção civil, 
sempre houve a preocupação 
em soluções de mobilidade, 
mas, hoje, a acessibilidadeel 
de todos os tipos tornou-se 
ponto certo nos espaços fí-
sicos dos empreendimentos. 
Assim, a acessibilidade se dá 
de maneira efetiva no ganho 
de autonomia, uma vez que é 
possível à PcD usufruir desses 
espaços e das relações sociais 
com mais segurança e, de cer-
ta forma, comodidade.

Para isso, é preciso pensar 
previamente na total utilização 
dos espaços com a extinção de 

qualquer obstáculo físico nas 
edificações residenciais, bem 
como nos espaços públicos 
e privados. Caso contrário, é 
urgente a necessidade de ade-
quação para aqueles que têm 
mobilidade reduzida e dificul-
dade de comunicação tempo-
rária ou permanente.

Dentre as medidas mais usa-
das na construção civil, rampas 
com inclinação específica, piso 
tátil, corrimão e patamares in-
termediários de descanso, e até 
mesmo elevadores, compõem 
as rotas acessíveis para as PcDs. 
Nesse rol, ainda entram os sani-
tários adaptados com dimensões, 
barras de apoio, louças e metais 
de acordo com o previsto pela 
Norma Brasileira NBR 9050, 
que garante a utilização das ins-
talações nas áreas comuns.

Não menos importantes, 
estão botoeiras acessíveis 
nos elevadores, corrimãos e 
escadarias de emergência, in-
cluindo a área nos patamares 
para módulo de resgate, que 
orientam a circulação segura 
dos usuários por todo o em-

preendimento. Já nos estacio-
namentos, são reservadas va-
gas com sinalização, faixa de 
circulação e posicionamento 
conforme preconizado pela 
legislação para deficientes fí-
sicos. Todas essas ações são 
realizadas mantendo-se os ob-
jetivos conceituais e estéticos 
do empreendimento.

Nos empreendimentos cujo 
sistema construtivo restringe 
modificações, faz-se urgente 
que as construtoras apresen-
tem opções de planta acessível 
da unidade privativa, adaptan-
do o banheiro seja com dimen-
sões, barras de apoio ou louças 
adequadas. Além disso, é im-
portante, também, a instalação 
de campainhas e interfones 
com sinal luminoso.

Sem dúvida, o avanço da 
tecnologia na idealização dos 
projetos e sua execução, tor-
nou essas medidas mais fáceis 
de serem executadas, incluin-
do o orçamento. Para os futu-
ros projetos, também é fun-
damental que os profissionais 
monitorem as necessidades de 
mercado e acompanhem as re-
visões da legislação de acessi-
bilidade, a fim de propiciar os 
melhores produtos aos clien-
tes, mas, acima de tudo, res-
peitando a dignidade humana 
e o exercício da cidadania.

Nômades digitais: um futuro presente e 
um desafio para o Direito do Trabalho
O encurtamento dos espa-

ços globais, ocasionado pela 
ampla conexão das redes, 
tornou possível a ausência de 
fixação num único território 
(rua, bairro, município, esta-
do, país) do ser humano.

Empresas e trabalhado-
res com um simples endereço 
de e-mail ou blog necessitam 
apenas de uma boa conexão 
para realização de grande par-
te dos trabalhos. Até mesmo a 
telemedicina e a advocacia já 
se atrevem a atuar através de 
plataformas para o atendimen-
to de seus pacientes e clientes.

Segundo dados colhidos 
no mercado, ainda em 2022, 
teremos cerca de 1,87 bilhões 
de pessoas trabalhando através 
de referida forma, a saber: sem 
um local definido. Esse núme-
ro se aproxima de 43% da mão 
de obra mundial, segundo da-
dos da Strategy Analitics.

Não estamos tratando de 
home office, pois nesse caso 
não há, na verdade, uma casa 
com endereço fixo que se 
transmuda em escritório ou 
com ele se confunde durante 
o trabalho. Também se afasta 
tal modalidade, em certa me-
dida, do próprio teletrabalho, 
que ainda que modestamente 
se apresente com uma fixação 
ambiental física, não obstante 
seja realizado via plataformas.

Tratamos de um novo for-
mato de trabalhador, que se 
desloca a todo tempo e o tem-
po todo, imigrando ou migran-

do entre localidades espaciais, 
com ou sem sua família, neces-
sitando apenas de uma conexão 
para realização do seu trabalho.

Noutras palavras, o mun-
do é seu local de trabalho e 
seu mundo é a conexão com 
a rede. São eles os nômades 
digitais ou porque não os apá-
tridas digitais, ou ainda os ci-
ganos das redes.

Referida forma de prestar 
serviços será capaz de suscitar 
questões de grande relevância 
em todos os espectros do Direito.

No Direito Internacional, 
questões de soberania de apli-
cação da norma. No Direito 
Tributário, questões inerentes 
ao recolhimento de impostos. 
No Direito e Processo Ci-
vil, local de cumprimento da 
obrigação, citação, escolha de 
foro, além do próprio direito 
substancial a ser aplicado.

Na seara do Direito do Tra-
balho, as questões serão infi-
nitas, desde a própria possibi-
lidade ou não da formação de 
uma possível relação de em-
prego até quem poderá decla-
rá-la, tendo em vista a possibi-
lidade da atividade itinerante 
do trabalhador por inúmeros 
países, sendo muitas vezes até 
mesmo a empresa itinerante.

Isso porque, em algumas 
hipóteses, a própria direção 
da empresa pode estar em di-
ferentes países com diversas 
legislações. E ainda que em 
algumas situações se reconhe-
ça a relação de emprego, tere-

mos temas que deverão ser en-
frentados sob uma nova ótica 
como, por exemplo, o adicio-
nal de transferência, a equipa-
ração salarial e outros tantos.

Não podemos esquecer 
ainda, que nas questões co-
letivas teremos que enfrentar 
situações como de eventuais 
associações ou até mesmo ca-
tegorias ditas digitais, unidas 
pela similitude da forma da 
prestação de serviços, mesmo 
existentes os limites espaciais 
da normatização existente.

Vê-se, então, a extrema 
necessidade de revisitação ou 
adequação  de conceitos para 
que referidos trabalhadores e 
empresas contratantes tenham 
um tratamento renovado em 
razão da ausência da relação 
espacial até então inserida na 
legislação. Aguardemos o que 
nossa doutrina construirá.
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“A crise é o momento para a reflexão e, com ela, alicerça-se a prosperidade almejada.” (Bruno Calil Fonseca)

A terça-feira (21) foi de festa em torno do senhor João de 
Freitas Ramos. E não é para qualquer um, completar 82 anos de 
pura vitalidade, fazendo o que mais gosta, que é pescar e tomar 

aquela cervejinha gelada. As felicitações ficaram por conta da 
esposa Anísia, da filha Ana Lúcia, dos familiares e amigos, e o 

abraço bem apertado do neto Davi (foto). Parabéns!

Hoje (24), o dia é todinho dele, do Gui Silveira, que comemora 
mais um aniversário. Um excelente filho, uma pessoa do bem, de 

personalidade forte, um padrinho presente, um amigo para todas 
as horas e também crossfiteiro, recebe na data de hoje, o carinho 
dos familiares e friends, em especial, do pai Marcão, dos irmãos 

Felipe e Rafael, e dos afilhado Lucas e Gabriel. Felicidades!

O final de semana foi de festa para Márcio (17) e 
Marina Menezes (19), que celebraram mais um ano 

de vida. O carinho ficou por conta dos amigos, familiares, 
e do filhão Caio. Felicidades aos aniversariantes!

A semana começou com festa 
para dona Luzia Alves de 

Oliveira Ramos, que comple-
tou seus 78 anos segunda-

-feira (20). A comemoração 
aconteceu no domingo (19), 

rodeada de uma boa parte de 
sua família, onde ela recebeu 

o carinho do marido Pedro 
(foto), dos seus sete filhos, 17 
netos e 3 bisnetos. Parabéns!

Rafael Camargo comemorou seu aniversário 
terça-feira (21), completando seus 35 anos. O empresário 

do ramo de piscinas, e que tem como hobby viajar, recebeu 
na data, o carinho especial da esposa Caroline Rodrigues 

(foto) e do filho do coração, Frederico. Felicidades!

Na terça-feira (21) teve festa para Taty Thomaz, 
que completou mais um ano de vida. A apresen-
tadora na Vale TV e digital influencer, comemo-
rou a data especial em um barzinho da cidade, 

ladeada de sua família e amigos. O carinho ficou 
por conta de sua mãe Júlia, do irmão Marcel, 

da sobrinha Isadora e lambeijos da filha de 04 
patas, Minnie. Parabéns Taty!

Parabéns em dose dupla para os irmãos 
Matheus, que completou seus 7 aninhos 
dia 31 de março, e Davi Ramalho Piccart, 
que completou seus 3 aninhos no último 

domingo (19), mas a festança para ambos 
aconteceu na quarta-feira (22). Os prin-
cipezinhos receberam todo carinho dos 
tios, primos, avós, amiguinhos, e claro, 
dos pais Aline e Fernando, e do irmão 

Leonardo. Tudo de bom meninos!
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

O CIRCO E A PALHAÇADA POLÍTICA
“A população, às vezes, tem razão de achar que isso aqui 

(Câmara) é um circo”, comentou o vereador Nestor Leonel 
(União Brasil) na tribuna do legislativo barretense. Ele enten-
de que há difamação da casa nas redes sociais. Observou que 
vai virando uma palhaçada tão grande tudo isso, com ataque 
pessoal. Ele pregou um clima de paz na Câmara Municipal.

SANTO DO PAU ÔCO
Segundo o vereador Raphael Silvério (PSDB) tem gente 

que bate o joelho no chão, fala que é da Igreja e pratica tanto 
mal. Ele defendeu a blindagem da Câmara Municipal.

CÂMARA MADURA APÓS RECESSO
Não vamos aceitar mais vereador atacar a própria Câma-

ra, salientou o experiente Carlão do Basquete (PSD). Ele crê 
que após o recesso parlamentar, a Câmara volta madura.

A FARRA DO BOI NO MUNICÍPIO
O vereador Ângelo Tegami (PV) apresentou projeto que ins-

titui o “Dia da Farra do Boi” na Estância Turística de Barretos.

ENFRAQUECENDO A DEMOCRACIA
Para o vereador professor Adilson Ventura (PL) o enfra-

quecimento do legislativo é contra a democracia.

MAIS DEDICAÇÃO, PEDE CHAFEI
O vereador Chafei Neto (MDB) sentiu um clima quente 

na sessão ordinária de segunda-feira (20), da Câmara Munici-
pal. Apesar da temperatura alta, ele cobrou mais dedicação do 
atual governo municipal para com o cemitério e a rodoviária.

CADÊ O MASTRO E A BANDEIRA
Explicações sobre a retirada do mastro e da bandeira de 

Barretos da rotatória na entrada da avenida 43 foram solici-
tadas pelo vereador Rodrigo Malaman (PSDB).

LEVA-E-TRAZ PARA A UPA
O presidente da Câmara, Paulo Correa (PL), deseja saber 

a razão da inexistência de sistema leva-e-traz para os muníci-
pes que procuram a UPA, especialmente nos horários em que 
o transporte coletivo urbano não opera.

VOTOS DE LOUVOR E CONGRATULAÇÃO
A Câmara Municipal aprovou requerimento de autoria do ve-

reador Ricardo Bodinho (PP) com votos de louvor e congratulações 
pelos 9 anos de existência da empresa Ecopower Energia Solar.

BARRETOS NÃO ELEGE NINGUÉM
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) não acredita na eleição de 

nenhum candidato de Barretos nas próximas eleições. Ele entende 
que o município não tem candidato competitivo para se eleger. A 
opinião foi manifestada em programa de entrevista na Rádio Jornal.

VIVA O PADROEIRO E OS SEUS XARÁS
Nesta sexta-feira (24) é dia dos devotos pedirem a ben-

ção a São João. O padroeiro teve xarás prefeitos de Barretos: 
João Rocha, João Ferreira Lopes e João Machado de Barros. 
Na vereança, militaram João Mulata, João Minaré, João Bar-
budo, João Azevedo. Viva a fogueira política!

Câmara devolve mais R$ 700 mil para a 
prefeitura, totalizando R$ 1,4 milhão no semestre
Além das devoluções, Câmara já havia reduzido a previsão Orçamentária de R$ 17,9 milhões para R$ 16 milhões

A Câmara de Barretos de-
volveu mais  R$ 700 mil à 
prefeitura na última quarta-
-feira (22). Somando os R$ 
700 mil devolvidos no mês de 
abril, o total chega a R$ 1,4 
milhão em devoluções no pri-
meiro semestre de 2022.

Esse valor é referente às eco-
nomias dos duodécimos feitas 
pela mesa diretora do Legisla-
tivo barretense. O dinheiro po-
derá ser utilizado pela prefeitura 
para a realização de melhorias 
em diversas áreas da cidade.

A Constituição determina 
que os valores que a Câmara 

A Câmara Municipal de 
Barretos promoveu na últi-
ma terça-feira (21), Audiência 
Pública para debater a reali-

Conforme cronograma es-
tabelecido pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral de São Pau-
lo, desde o dia 20 de junho, 
foram enviados emails de 
convocação para os colabo-
radores (mesários e apoios 
logísticos) que irão atuar nas 
eleições gerais de 2022. Essa 
convocação deve ser confir-
mada seguindo as instruções 
contidas no próprio email.

Caso o colaborador não te-
nha recebido a comunicação ou 
esteja com dificuldades em con-
firmar, favor entrar em contato 
com o cartório da 21ª Zona Elei-
toral, pelos telefones 3322-1072 
ou 3322-2786, das 12 às 18 ho-
ras ( telefones e whatsapp).

Atualmente, a 21ª zona 
eleitoral, que compreende os 
municípios de Barretos e Co-
lômbia, conta com o apoio de 
cerca de 1.220 colaboradores.

Uma novidade para este 
ano é que, devido à eleva-
ção do município à categoria 
de Estância Turística, haverá, 
além das 256 seções de mesas 
receptoras de votos, 4 mesas 

receptoras somente para rece-
bimento de justificativas.

Além de ser um ato nobre 
de cidadania, o serviço presta-
do como mesário concede al-
guns benefícios:

- Dispensa do trabalho 
pelo dobro dos dias de con-
vocação, sem prejuízo de sa-
lário, mediante declaração ex-
pedida pela Justiça Eleitoral 
(Art. 98, da lei 9.504/97);

- O exercício das ativida-
des de mesário será considera-
do como critério de desempa-
te em concurso público (desde 
que haja previsão no Edital);

- Quanto aos servidores 
públicos, o exercício das ati-
vidades de mesário será con-
siderado como critério de 
desempate, em caso de pro-
moção (Lei nº 4.373/65 - Cód. 
Eleitoral, Art. 379, §§ 1º e 2º).

- Conta como horas ativida-
de nas faculdades que firmaram 
convênio com a Justiça Eleitoral

- Auxílio Alimentação no 
valor de 45,00 ( quarenta e 
cinco ) reais para cada turno 
trabalhado.

TER-SP convoca mesários 
para eleição de outubro

recebe da prefeitura por meio 
dos “duodécimos” (repasses 
mensais até o dia 20) e que não 
forem utilizados no decorrer 
do exercício, precisam ser de-
volvidos aos cofres do municí-
pio até o último dia útil do ano.

REDUÇÃO DE 
R$ 1,9 MILHÃO

Além da devolução de R$ 
1,4 milhão, a Câmara já ha-
via reduzido o valor do pró-
prio Orçamento para 2022. 
De acordo com a Constituição 
Federal, o Orçamento da Câ-
mara de Barretos no ano po-
deria ser de até R$ 17,9 mi-

lhões, porém, os vereadores  
aprovaram a redução para R$ 
16 milhões, gerando econo-
mia imediata de R$ 1,9 mi-
lhão para o município. Se so-

madas a redução orçamentária 
e as devoluções dos duodéci-
mos, a Câmara já gerou uma 
economia de R$ 3,3 milhões 
para o município em 2022

Audiência Pública debateu a situação 
atual e o futuro da Cultura em Barretos

debater o tema a historiadora e 
presidente da ALAB (Acade-
mia de Letras e Artes de Bar-
retos), Elisete Greve Tedes-
co; o secretário municipal de 
Cultura, Rogério Teodósio; a 
escritora e empresária, Sada 
Ali; o agente cultural, José Ge-
raldo Rezende; o professor e 
maestro, Antonio Possato; o 
presidente do Instituto Mar-
ks, Ronaldo Marques; o cida-
dão Joval Roberto dos Santos; 
o publicitário, Marcelo Murta; 
a agente cultural, Juçara Car-
bonaro;  a presidente da ABC 
(Academia Barretense de Cul-
tura), Aparecida Rosa Moro 
Carneiro; o membro da ABC 
e representante da Associação 
Os Independentes, Mussa Cal-
lil Neto; e a professora e histo-
riadora, Michela Rita da Silva. 

Também estavam presen-
tes a Professora de Ballet, Guta 
Bampa; a jornalista Rosicris 
Bitencourt; os Mestres de Ca-
poeira, Claudio Ferreira dos 
Santos e Antonio Marcos San-
tos; o Artista Plástico, Valter 
Corsino; o Presidente do Ins-
tituto João Falcão, Carlos Ro-
berto Ferreira; o Presidente do 
Grupo de Catira “Espora de 
Prata”, Francisco Sant’Ana Jú-
nior; o representante da Cia de 
Reis “Nova Geração”, Baltazar 
Joel Silveira; o Marqueteiro, 
Lucas Marques Salvino; o mú-
sico Ricardo Patresi; a Histo-
riadora, Karla Armani Medei-
ros; as atrizes e produtoras do 
Coletivo Quintessência, Debis 
Ali e Larissa Cristina Morei-
ra; o cantor Antonio Donizeti; 
a Supervisora de Ensino, Mar-
lene Fachin de Souza Rocha; a 
Membro da ABC, Sueli de Cás-
sia Tosta Fernandes; o Produtor 
Musical, Cesar Juliani; a Peda-
goga, Ana Maria Guilherme; o 
músico Diogo Silva; e a Educa-
dora  da Secretaria Municipal 
de Cultura, Ana Maria Costa.

MOTIVO DA 
AUDIÊNCIA

 No requerimento, o verea-
dor Rodrigo Malaman consi-
dera a Cultura um importante 
instrumento para a  união de 
um povo e de engrandecimen-
to de cada um de seus inte-
grantes, sendo indispensável 
debater formas de facilitar o 
acesso de eventos culturais a 
toda a população.

“Nesse sentido, faz-se ne-
cessária a adoção de políticas 
culturais consistentes e efeti-
vas, com a elaboração de pro-
jetos e eventos que alcancem 
toda a comunidade”, expôs o 
vereador.

dade e o futuro da Cultura no 
município de Barretos. O tema 
foi proposto pelo vereador Dr. 
Rodrigo Malaman (PSDB), 

que conduziu a sessão e teve 
a presença do vereador Nestor 
Leonel (UNIÃO BRASIL).

Foram selecionados para 
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O SAAE Barretos recebeu 
em sua sede, na manhã de on-
tem (21), lideranças do municí-
pio para um café da manhã para 
apresentação de ideias, projetos 
e discutir propostas a fim de 
minimizar o impacto ambiental 
causado pela ação do homem.

Durante o encontro, foi 
apresentado as atividades rea-
lizadas pelo projeto socioedu-
cativo ambiental Super Cons-

Na noite do último sábado 
(18), Fabíola Jeanne e Max Wil-
lian foram eleitos Miss e Mister 
Rodeio Brasil 2022. O evento foi 
realizado no Barretos Park Hotel, 
no Parque do Peão em Barretos.

Fabíola é a primeira mi-
neira a se tornar Miss Rodeio 
Brasil, que este ano chegou 
à 7ª edição. “Ainda estou em 
êxtase. Sonhei com esse mo-
mento e, diante de toda dedi-
cação e determinação, agora 
represento a beleza da mulher 
sertaneja brasileira e, sem dú-
vidas, será um dos capítulos 
mais bonitos e importantes 
da minha história”, expressou 
Fabíola. A jovem modelo de 
Cambuí tem 24 anos, é fisio-
terapeuta e digital influencer.

Max é barbeiro, atleta e 
YouTuber. “Gratidão a Deus e 
a todos que torceram por mim, 
e àqueles que de alguma forma 

Com muita música serta-
neja e apresentando as princi-
pais novidades desta edição, 
o lançamento da Festa do 
Peão de Barretos acontecerá 
no dia 13 de julho, a partir das 
22h30, no Villa Country.

O evento contará com sho-
ws dos sertanejos Guilherme 
& Benuto e Clayton & Romá-
rio, que receberão convidados 
no palco da tradicional casa 
noturna paulistana. 

As duas duplas também 

já estão confirmadas na Festa 
do Peão de Barretos, abrindo 
a programação musical do 
evento no dia 18 de agosto, 
no Parque do Peão. 

O lançamento no Villa 
Country conta ainda com a 
participação dos organizado-
res, competidores, profissio-
nais de rodeio, celebridades e 
outros artistas que compõem 
a grade musical da Festa, 
considerada a maior do gêne-
ro na América Latina.

A Prefeitura da Estância de 
Barretos, por meio da Secre-
taria de Cultura e CEMART 
(Centro Municipal de Artes) 
“Bezerra de Menezes”, reali-
za o VI Arraiá do CEMART, 
nos dias 8 e 9 de julho, a partir  
das 19 horas, no pátio interno 
do CEMART, localizado na 
rua 30 esquina com avenida 5.

A entrada é gratuita e aberta 
a toda a população. As mesas 
estão sendo vendidas no va-
lor de R$ 30,00 (trinta reais) e 
já podem ser adquiridas dire-
tamente na secretaria do CE-
MART, das 8 às 21 horas. In-
formações pelos telefones: (17) 
3612 2780 e (17) 981820167.

O Arraial do CEMART bus-
ca fomentar as festividades da 
cultura popular brasileira, não 
tendo nenhum cunho religioso. 
Entre as atrações da festa juli-
na, estão a venda de comidas 
e bebidas típicas, brincadeiras, 
apresentações dos alunos de 
música, teatro, danças, show 
ao vivo com duplas sertanejas, 
quadrilha e apresentações dos 
grupos premiados no Festival 
de Dança. Todo o público é 

ESPORTES

O ProEsporte - Programa 
de Incentivo ao Atleta, da pre-
feitura da Estância Turística de 
Barretos, foi lançado na última 
segunda-feira (20), pela prefeita 
Paula Lemos.

A lei n° 6.299, de 14 de ju-
nho de 2022, de autoria da pre-
feita Paula, autoriza o poder 
executivo, por meio da Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Lazer, a conceder auxílio finan-
ceiro a atletas, técnicos e acom-
panhante para participação em 
competições desportivas nacio-
nais e internacionais.

“Mais uma vez Barretos in-
veste no esporte local auxiliando 
financeiramente nossos atletas 
para que possam participar de 
competições em níveis nacional e 
internacional. Sabemos que mui-
tos deles não dispõem de recursos 
próprios e o patrocínio que rece-
bem nem sempre cobre o valor 
investido. Nosso compromisso 
com o esporte é também um com-
promisso com a saúde do barre-
tense”, afirmou a prefeita.

O auxílio será concedido 
com prioridade àqueles atletas e/
ou técnicos regularmente cadas-
trados, que tenham algum vín-
culo e representem a Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, 
seja estudantil, trabalhista, resi-
dencial ou esportivo, em qual-
quer modalidade. O valor do be-
nefício é destinado ao custeio de 
alimentação, transporte (viagem) 
e hospedagem, considerando o 
nível do atleta e a competição.

“Esse apoio também trará 
publicidade para a nossa Estân-
cia Turística que será vista em 
toda a comunicação, publici-
dade e mídia que o atleta fizer. 
Com isso o barretense saberá 
como são aplicados os recursos 
e todos os benefícios que o es-

Lançamento da Festa do Peão de 
Barretos terá shows com Guilherme & 

Benuto, Clayton & Romário e convidados 
no Villa Country, em São Paulo

Fabíola Jeanne e Max Willian são 
eleitos Miss e Mister Rodeio Brasil 2022

Evento aconteceu em Barretos no último sábado (18)
contribuíram para a realização 
desse momento tão único e es-
pecial. Passo a ser não apenas 
o Mister Rodeio Brasil 2022, 
mas também o representan-
te de algo gigantesco que é o 
mundo country em nossa na-
ção”, manifestou o 11º Mister 
Rodeio Brasil, que é de Em-
baúba, interior de São Paulo. A 
classificação final ficou assim:

O evento é uma realização 
da Agência Milton Figueire-
do e contou com produção de 
Reinaldo Costa, patrocínios do 
Barretos Park Hotel, Summer 
Bali Moda Praia, Cafézim Bar e 
Padaria, Salão Luiza e Red Iron 
Hair Innovation; parceria com 
Marcelo Ortale Moda Country 
e Márcio Oliveira Photografia; 
e o apoio da Associação Os 
Independentes, Razor Baber 
Shop e Loja Stephaneli. (Fotos: 
Márcio Oliveira)

FEMININO:
1º lugar – Miss Rodeio Brasil 2022: Fabíola Jeanne – Cambuí/MG
2º lugar – Miss Cowgirl Brasil 2022: Paola Souza – Barretos/SP
3º lugar – Miss Brasil Sertanejo 2022: Leidiany Marques – Manaus/AM
4º lugar – Musa do Rodeio Nacional 2022: Edna Pinheiro – Santa 
Ernestina/SP

MASCULINO:
1º lugar – Mister Rodeio Brasil 2022: Max Willian – Embaúba/SP
2º lugar - Mister Cowboy Brasil 2022: Julio Ferreira – Guaíra/SP
3º lugar – Mister Brasil Sertanejo 2022: Alan Assis – Ubatuba/SP
4º lugar – Mister Agroboy Brasil 2022: Leandro Lourenço – Rio de 
Janeiro/RJ

Centro Municipal de Artes 
“Bezerra de Menezes” apresenta 

VI Arraiá do CEMART

convidado a usar traje típico.
Durante o evento serão ar-

recadados alimentos e agasa-
lhos, que serão doados às insti-
tuições de caridade da cidade.

Para o secretário munici-
pal de Cultura de Barretos, 
Rogério Teodósio, a festa é 
uma oportunidade de manter 
vivas nossas tradições. “As 
festas julinas são tradicionais 
da nossa região, além de des-
pertarem nossa memória afe-
tiva. Retomar presencialmen-
te essas festas nos permite 
celebrar nossas culturas e nos-
sas raízes”, disse Teodósio.

Lideranças discutem propostas para 
minimizar impacto ambiental em Barretos

cientes, realizado em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Educação, tendo como pú-
blico-alvo as crianças, e ima-
gens de descarte irregular de 
resíduos pela cidade.

“A cidade está doente. Pre-
cisamos da ajuda de todos para 
sanar os problemas gerados pelo 
descarte irregular de lixo, e os 
presentes na reunião são forma-
dores de opinião, e podem nos 
ajudar a conscientizar os adul-
tos”, disse o superintendente do 
SAAEB, Waldo Villani Júnior.

Os participantes sugeriram 
algumas ações que a autarquia 
irá considerar e avaliar a me-
lhor maneira de executá-las. O 
evento contou com o apoio da 
La Maison e Casa de Bolos. 
(Foto: Nivaldo Jr. e Alex Alves)

Prefeitura da Estância Turística de Barretos 
lança Programa de Incentivo ao Atleta

porte está promovendo na cida-
de”, disse o secretário de Espor-
tes, Tony Vieira Carvalho.

Fabrício Taveira, atleta de 
crossfit adaptado, agradeceu a 
iniciativa da chefe do executivo. 
“Sou muito grato à prefeita Pau-
la Lemos e a todos os vereadores 
que votaram a favor e contribuí-
ram com esse projeto, pois ele 
não vai beneficiar só a mim, mas 
a outros atletas que vão ter a opor-
tunidade de competir internacio-
nalmente. Nós sabemos quanto 
é difícil você competir no Brasil, 
imagina fora”, disse Taveira.

A atleta de wrestling (luta 
olímpica), Stefanni Regina da 
Silva Dias, também falou sobre 
a importância desse apoio. “Nós 
viajamos para lugares muito 
distantes. Por exemplo, no ano 
passado tivemos competições 
em Dubai, este ano na França e 
logo vou para a Argentina. Este 
projeto ser aprovado foi muito 
bom, para que a gente não tenha 
que ficar fazendo tantas rifas e 
nos desdobrando tanto correndo 
atrás de algum recurso, enquan-
to a gente deveria estar treinan-
do”, comemorou.
CRITÉRIOS E VALORES

A concessão do Programa de 
Incentivo ao Atleta dependerá de 
classificação de acordo com a ca-
pacidade técnica de cada um, nos 
níveis iniciante, básico, interme-

diário ou avançado, bem como 
participações em competições 
oficiais nacionais e internacionais.

Para alimentação, no caso de 
competições nacionais, o ProEs-
porte disponibilizará R$ 150 ao 
dia, por pessoa. Nas internacio-
nais, o valor será de US$ 100 
(cem dólares americanos).

Para o transporte, o auxílio 
poderá ser de R$ 350 a R$ 750 
em competições nacionais, a de-
pender da distância. Já nas inter-
nacionais, o valor da passagem 
será de até US$ 700 (setecentos 
dólares americanos) por pessoa.

Para hospedagem, o atleta 
poderá contar com R$ 300 por 
dia nas competições nacionais 
ou US$ 100 (cem dólares ame-
ricanos) nas internacionais. Ten-
do em vista que somente atletas 
classificados em “Nível Avança-
do” pela Comissão Especial po-
derão pleitear auxílio financeiro 
para competições internacionais.

Os critérios que serão adotados, 
bem como as obrigações e exigên-
cias para solicitação do auxílio, po-
dem ser encontrados no Decreto Nº 
11.372, de 20 de junho de 2022.

Participaram do lançamento 
os vereadores Carlão do Bas-
quete, Fabrício Lemos, Raphael 
Silvério e Lupa, e os secretários 
municipais de Finanças, Fernan-
do Oliveira Soares, e de Negó-
cios Jurídicos, Thyago Abraão.
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No 1º trimestre de 2022, os 
lucros dos cinco maiores bancos 
do país (Itaú Unibanco, Brades-
co, Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica e Santander), juntos, so-
maram R$ 27,6 bilhões, com alta 
média de 15,4% em doze meses, 
apesar do cenário econômico di-
fícil em que se encontra o país.

A maior alta se deu no Ban-
co do Brasil (+57,6% no perío-
do), cujo lucro totalizou R$ 6,7 
bilhões; no Itaú Unibanco, a alta 
foi de 15,1%, chegando a R$ 7,4 
bilhões. O Bradesco lucrou pouco 
mais de R$ 7,0 bilhões no trimes-
tre, com alta de 13,9%. Por sua 
vez, com alta de 1,3% no período, 
o lucro do Santander atingiu R$ 
4,0 bilhões. A unidade brasileira 
foi a que mais contribuiu com o 
resultado global do Santander, re-
presentando cerca de ¼ (ou 25%) 
do Lucro Líquido de € 2,543 bi-
lhões no 1º trimestre de 2022.

A Caixa Econômica foi a única 
instituição entre os cinco bancos 
com queda nos seus resultados. O 
Lucro Recorrente da Caixa, que 
exclui efeitos extraordinários, foi 
de R$ 2,5 bilhões, com queda de 
19,6%. O lucro contábil, entretan-
to, apresentou queda de 44,5%. 
Grande parte da queda se deve ao 
provisionamento de 100% da car-
teira do PRONAMPE (Programa 
Nacional de Apoio às Microem-
presas e Empresas de Pequeno 
Porte) e do FGI (Fundo Garantidor 
para Investimentos). Tais resulta-
dos elevaram também a rentabi-
lidade sobre o patrimônio líquido 
dos cincos bancos (o ROE), que 
variou de 11,0% (na Caixa) a 21% 
(no Itaú). No Santander, foi de 
20,7%; no Bradesco, 18,5%; e, no 
Banco do Brasil, 17,3%.

Os ativos dos cinco bancos 
somados totalizam R$ 8,3 tri-
lhões, com alta média de 4,5% 

em doze meses. Parte desse cres-
cimento se deve às suas carteiras 
de crédito que, somadas, atingi-
ram R$ 4,2 trilhões, crescendo, 
em média, 13,5% no período.

No segmento de Pessoa Física, 
chama atenção a alta no segmento 
de cartão de crédito e no crédito pes-
soal. Para Pessoa Jurídica, em geral, 
o segmento das microempresas, pe-
quenas e médias empresas (MPME) 
apresentou melhor desempenho que 
o segmento das grandes empresas 
no período. Segmentos esses com 
maior risco e, de fato, as taxas de 
inadimplência apresentaram alta nos 
relatórios das cinco instituições, to-
davia, ainda em níveis abaixo do pe-
ríodo anterior a pandemia, variando 
entre 1,9% e 3,2%.

Mesmo assim, as despesas 
com provisões para devedores 
duvidosos subiram, em média, 
53,2% nos bancos, totalizando 
R$ 9,1 bilhões a mais, impactan-
do negativamente nos lucros, que 
poderiam ter sido maiores ainda.

Contudo, se os bancos podem se 
prevenir quanto a tais eventuais per-
das, a população vai se complicando 
cada vez mais com suas dívidas.

De acordo com o Banco Cen-
tral, em 2021, a procura pelo ro-
tativo do cartão de crédito foi a 
maior em 10 anos. Por outro lado, 
as taxas de juros cobradas pelos 
bancos pelo rotativo do cartão/pes-
soa física, em fevereiro de 2022, 
estavam em média de 355,2% a.a.

Com isso, se observa o endivi-
damento cada vez maior das famí-
lias brasileiras, que vem utilizando 
o cartão de crédito para as despe-
sas mais básicas da casa como, por 
exemplo, com alimentação.

Segundo a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo, mais de 77% 
das famílias estão endividadas; 
28,6% estão com contas em atra-

A Polícia Civil de Barretos, através 
dos agentes da CPJ (Central de Polícia 
Judiciária), da DIG (Delegacia de Inves-
tigações Gerais) e da DISE (Delegacia de 
Investigações sobre Entorpecentes), em 
conjunto com a Polícia Militar (Força Tá-
tica e Canil), desencadeou, na manhã desta 
quinta-feira (23), operação de combate ao 
tráfico de drogas e ao crime organizado. 
Os agentes identificaram nove imóveis que 
eram suspeitos de serem utilizados para o 
tráfico de drogas e abrigarem integrantes 
de uma organização criminosa. Diante dis-
so, foram solicitados mandados de busca 
e apreensão para os referidos imóveis, os 
quais foram cumpridos, sendo oito deles na região conhecida como “predinhos” do bairro Luís 
Spina e um no bairro Vida Nova. Foram apreendidos diversos materiais, os quais serão submeti-
dos à análise pelos agentes da Polícia Civil. Um homem, de 23 anos, foi preso em flagrante por 
tráfico de drogas pelos policiais militares que participaram da operação.

APREENSÃO DE CIGARROS DE PALHA FALSIFICADOS
Em outra ação, também nesta quinta (23), em uma conveniência de um posto de combus-

tível, os policiais civis ainda apreenderam diversos maços de cigarros de palha com suspeita 
de serem falsificados. Os cigarros serão submetidos à perícia e as investigações prosseguem.

O investimento em tecno-
logias como o monitoramento 
de canaviais via satélite, além 
do reforço de ações no campo 
e campanhas de conscientiza-
ção, têm auxiliado a Tereos, 
líder na fabricação de etanol 
e açúcar no Brasil, a diminuir 
a incidência de área queimada 
nos canaviais da empresa, lo-
calizados no noroeste paulista.

Na safra 21/22, as inicia-
tivas do grupo conseguiram 
reduzir em 52% a extensão de 
canaviais queimados em toda 
sua área de atuação.

De acordo com Renato 
Zanetti, superintendente de 
Sustentabilidade e Excelên-
cia Operacional da Tereos, o 
resultado atingido reforça a 
importância das iniciativas de 
conscientização e, também, 
das ações preventivas.

“Na última safra, realiza-
mos também a colheita ante-
cipada em áreas estratégicas, 
que possuem maior risco de 
propagação de fogo, e rondas 
internas para rápida visualiza-
ção e acompanhamento do mo-
vimento dentro dos canaviais. 
Essas iniciativas contribuíram 
de forma significativa para essa 
redução”, afirma Zanetti.

Na safra 22/23, a Tereos 
antecipou sua campanha de 
prevenção e combate a incên-
dios, com o intuito de reforçar 
a conscientização sobre os prin-
cipais causadores de focos de 
incêndio e como preveni-los.

Tereos investe em tecnologia e ações de conscientização 
para diminuir área queimada em canaviais no noroeste paulista
Com foco na orientação, companhia antecipa campanha de prevenção contra incêndios em toda sua área de atuação

Durante a campanha, a 
empresa contará com ações de 
conscientização para diferen-
tes públicos, como população 
ribeirinha, pescadores, estu-
dantes de escolas das regiões 
onde a empresa atua e popu-
lação em geral, reforçando a 
importância das ações preven-
tivas e cuidados necessários.

INICIATIVAS
Entre as iniciativas de pre-

venção e combate de incêndios 
está o monitoramento dos cana-
viais via satélite, em ação pio-
neira desenvolvida no Brasil.

Desenvolvido em parce-
ria com a GMG Ambiental, 
o sistema contempla o moni-
toramento de 100% das áreas 
próprias, de fornecedores e de 
parceiros da Tereos, que tota-
lizam 300 mil hectares.

Atualmente, o tempo de 
ação para detecção dos focos 
de incêndio é de, em média, 
quatro minutos, o que tem 
contribuído com a agilidade 
do trabalho de combate das 
brigadas, reduzindo a exten-
são das áreas impactadas.

O sistema de monitoramento 
conta com 13 satélites meteoro-
lógicos operados por agências 
governamentais (entre elas a 
Nasa), fazendo envios automáti-
cos de alertas das ocorrências de 
incêndio diretamente à Central 
de Controle da empresa, o que 
permite respostas e controles 
ágeis nas áreas atingidas.

Desde a última safra, o sis-

Polícias civil e militar realizam operação de 
combate ao tráfico de drogas e crime organizado

so e, mais de 10%, não terão 
como pagar suas dívidas.

E se os bancos ganham com 
as taxas de juros elevadíssimas, 
ganham também com as taxas 
que cobram de seus clientes. As 
receitas com prestação de serviços 
e tarifas dos cinco bancos soma-
ram, no 1º trimestre de 2022, R$ 
36,2 bilhões, com alta média de 
7,0%. Essas receitas cobrem com 
folga suas despesas de pessoal, in-
cluindo-se o pagamento da PLR. 
O Banco Santander, por exemplo, 
cobriu quase duas vezes a sua fo-
lha de pagamentos (185,2%).

Ademais, de acordo com 
o Banco Central, os bancos já 
fecharam mais de 5.000 agên-
cias pelo país, desde 2013. No 
mesmo período, fecharam mais 
de 76 mil postos de trabalho 
bancário, demonstrando que a 
prioridade dos bancos em digita-
lizar o máximo possível de suas 
operações e reduzir sua estrutura 
física de atendimento, deixando 
boa parte da população desassis-
tida, sem uma cobertura bancá-
ria adequada e mais segura.

Fonte: Observatório CON-
JUSCS da Universidade de São 
Caetano do Sul, por Vivian Ma-
chado, economista, mestre em 
Economia Política pela PUC-SP 
e, atualmente, técnica do DIEE-
SE, assessorando a subseção da 
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro 
(CONTRAF-CUT).

tema permite ainda visualiza-
ções climáticas, como veloci-
dade e direção do vento. Para 
esta safra, foram inclusas no-
vidades como antecipação de 
períodos de estiagem e chuvas, 
o que contribui para alertas de 
riscos de incêndios, auxiliando 
na tomada de decisões da em-
presa no controle de potenciais 
focos de incêndio no campo.

Para garantir controle efi-
ciente nos casos identificados 
de incêndio, a Tereos conta ain-
da com os veículos de acesso 
rápido – camionetes leves equi-
padas com todo o aparato ne-
cessário para debelar focos de 
incêndios iniciais, incluindo kit 
espuma. São seis veículos des-
se tipo aliados a 29 caminhões-
-pipa e cerca de 180 brigadistas 
ajudando no combate.

As medidas preventivas têm 
auxiliado a companhia a iniciar 
o protocolo de contenção de in-
cêndios antes que o fogo se pro-
pague por áreas maiores, possi-
bilitando assim que as equipes 
de bombeiros, tanto da empresa 
como pertencentes ao Plano de 
Auxílio Mútuo (PAM), che-
guem ao local em tempo hábil.

O trabalho de monitoramen-
to e combate acontece de ma-
neira integrada entre todas as 
unidades da Tereos, com coope-
ração de outras usinas da região 
e órgãos públicos. A empresa 
também disponibiliza um tele-
fone para denúncias e avisos de 
incêndios: (17) 3280-1012.

Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e 1 pessoa foi presa em flagrante
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Incentivo ao Esporte: prefeitura investe R$ 275 mil na 
realização do Campeonato de Futebol Amador Barretense 2022

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer e da 
Liga Barretense de Futebol, 
realizou na última terça-feira 
(21), a solenidade de apoio ao 
Campeonato de Futebol Ama-
dor Barretense 2022.

Na ocasião, a prefeita Pau-
la Lemos fez a entrega oficial 
dos materiais esportivos as 24 
equipes que irão disputar o 
certame nas categorias A e B.

Por meio do Programa de In-
centivo ao Esporte, a atual ges-
tão está investindo R$ 275 mil 
na realização da competição, va-
lor destinado à compra de mate-
riais esportivos e pagamento das 
para taxas de arbitragem.

“Esta é uma noite de mui-

ta alegria. Poder entregar para 
vocês este material de qualida-
de, pensado para proporcionar 
melhores condições para todos 
os times participantes, é mui-
to gratificante. Realmente não 
estamos medindo esforços 
para incentivar e promover o 
esporte barretense em diversas 
modalidades e, principalmen-
te, valorizar o atleta de nossa 
cidade. Com muita responsa-
bilidade, todos os Cemepes es-
tão sendo reformados, o cam-
po da Região dos Lagos será 
referência em modernidade e 
qualidade, lançamos o ProEs-
porte, que visa oferecer supor-
te financeiro aos esportistas 
em competições fora de Barre-
tos e internacionalmente, den-

tre outras ações. Mesmo com 
todas as dificuldades estamos 
investindo muito”, destacou a 
chefe do executivo.

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Tony Vieira 
Carvalho, falou sobre o com-
promisso da gestão com o 
campeonato local e parabeni-
zou as equipes participantes.

“Gostaria de parabenizar as 
equipes, porque a gente sabe 
dos esforços para tocar um 
time de futebol. Desde quan-
do iniciamos a gestão, a Paula 
me pediu para tentar resgatar o 
Varzeano em alto nível. Hoje 
nós estamos fazendo a entre-
ga do material completo para 
vocês, para que o campeonato 
possa seguir no patamar dese-

jado”, enfatizou o secretário.
Osmir Duarte Peixoto, 

o Titão, presidente da Liga 
Barretense de Futebol, fez 
questão de agradecer o todo 
o apoio da Administração. 
“Apesar da crise financeira 
que assola o país e pratica-
mente o mundo, a Paula não 
mediu sacrifícios para que 
conseguíssemos recursos para 
a compra dos materiais. São 
itens que fazem toda a dife-
rença para as equipes”, disse.

O evento foi realizado no 
Parque do Peão e contou com 
a presença do vereador Ra-
phael Silvério, representando 
a Câmara Municipal, Gabriel 
Moura, gerente do Sicredi, e 
Benedito Godêncio Faria, di-

retor de arbitragem da Liga.
MATERIAL 
ESPORTIVO

Parte do valor destinado ao 
campeonato foi utilizada para 
a compra de materiais espor-
tivos. Cada time participante 
recebeu um jogo completo de 
uniforme, composto por 23 
conjuntos de calções, camisas 
e meiões, totalizando 552 jo-
gos, de duas bolas oficiais, um 
par de redes oficial e uma bol-
sa de massagem. Para os árbi-
tros e representantes do cam-
peonato de ambas as séries, 
também foi disponibilizado 
um conjunto de uniforme.

O CAMPEONATO
Dividido em duas séries, o 

Campeonato Amador Barreten-

se 2022 conta com oito equipes 
na série A e com 16 equipes na 
série B, totalizando 24 times. As 
competições seguem até o mês 
de novembro, quando aconte-
cem as finais por categoria.
EQUIPES PARTICIPAN-
TES DO CAMPEONATO 

VARZEANO 2022
Série A: ADPM, Atlético 

Brasil, Barretos II, Fúria Jo-
vem, Improviso, Paissandu, 
Vila Diva e Vila Nogueira.

Série B: Arsenal Gomes, 
Atlético Santana, Bom Jesus, 
CECAP, Cristiano de Carvalho, 
CSU, Exposição, Ferroviário, 
Guarani, Leda Amêndola, Mon-
te Negro, Náutico, Santa Ce-
cília, Unidos Barretos II, Vida 
Nova, Zequinha Amêndola
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