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A informação com precisão e credibilidade

VITÓRIAS VERDES E AMARELAS - “Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL/SP), destaca neste artigo, sua opinião, seu
entusiasmo e suas expectativas com este ano de 2022, ano de eleição e Copa do Mundo. Segue.”
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Gustavo Sasdelli assume prefeitura e
Paulo Correa assume como vice-prefeito
A transmissão de cargo entre a prefeita Paula Lemos e o
vice, Gustavo Sasdelli ocorreu na última quarta-feira (6),
quando tece início o período
de licença da prefeita, aprovado pela Câmara. Com a
ausência da prefeita do cargo,
Sasdelli ocupa, interinamente,
o cargo de prefeito e o presidente da Câmara, Paulo Correa, passa a ocupar o cargo de
vice-prefeito de Barretos.
A troca interina de funções
deve durar de 7 a 23 de julho. A
prefeita declarou que necessita
“recarregar suas energias junto
de seus familiares”, após conselho médico, já que foi diagnosticada com herpes zoster.
Por sua vez, Gustavo Sasdelli disse que está honrado

em assumir o posto, mesmo
que interinamente, e que dará
continuidade ao trabalho incansável da prefeita, “dando
continuidade e andamento ao
que for necessário”.
Paulo Correa corroborou a
necessidade de descanso da prefeita Paula Lemos, ao assumir
legalmente a função de vice-prefeito. “Tudo está encaminhado e
é uma satisfação ver o PL ocupar a posição na administração
municipal”, disse Paulo Correa
sobre seu partido, o PL-Partido
Liberal, e também de Gustavo
Sasdelli, assumindo a gestão
do município. “Agora o partido
está valorizado com o Gustavo
assumindo o comando da cidade”, comentou Paulo Correa em
entrevista à imprensa.

Festa do Peão terá intercâmbio e finais nacionais
de rodeio, e mais de R$ 1 milhão em prêmios
Festa do Peão
de Barretos tem
ponto de venda
de ingressos no
North Shopping

Dia do Crédito mobiliza
empreendedores na sede da ACIB
Desde a quarta-feira, dia 06, o
público pode adquirir ingressos para
a 65ª Festa do Peão de Barretos na
loja exclusiva do evento montada
no North Shopping Barretos. O espaço funciona próximo à entrada A
do empreendimento. No local será
possível adquirir ingressos diários
de diferentes setores como Parque/
Rodeio/Show, Pista Prime, Área Vip,
Camarote Arena Premium, Pista
Gold e Camarote Super Bull, além
do passaporte válido para os 11 dias
da festa. De acordo com o presidente de Os Independentes, Jerônimo
Luiz Muzetti, trata-se de mais uma
facilidade para os barretenses e
visitantes da cidade. Os ingressos
e passaportes poderão ser adquiridos através de cartões de crédito,
débito ou dinheiro. A loja funciona
de segunda a sábado, das 10 às 21
horas, e domingos e feriados das 13
às 19 horas. Mais informações: (17)
3321-0000. (Foto: Diego Rodrigues).

Cerca de 66 empreendedores, entre MEIS, Micro Empresas
ME e Empresas de Pequeno Porte (EPP), compareceram na sede
da Associação Comercial e Industrial de Barretos na última segunda- feira (4), para orientações e
informações sobre diferentes linhas e programas de crédito com
diferentes instituições financeiras
e agências de fomento durante o
Dia do Crédito. Desses 66 atendimentos, 65, 15% buscaram por
capital de giro e 34,85% por investimentos.
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Tereos abre contratação para instrutor de operações agrícolas
A Tereos, uma das empresas líderes nos mercados de açúcar e etanol no Brasil e no mundo,
está com oportunidades abertas para o cargo de instrutor de operações agrícolas em diversas
unidades da empresa. As inscrições podem ser realizadas de forma online até o dia 22 de julho.
Há vagas em Olímpia, Pitangueiras, Colina, Guaíra, Tanabi e Nova Granada. Além de assistência médica e odontológica, estão entre os benefícios auxílio farmácia, participação nos lucros e
resultados e previdência privada, entre outros.
Página 5

A Associação Os Independentes divulgou que a 65ª Festa do Peão de Barretos, agendada para o período de 18 a
28 de agosto, terá uma intensa
programação esportiva.
Em encontro com a imprensa e convidados no Barretos Park Hotel, na última
quarta-feira (6), o diretor de
Rodeios, Marcos Abud, informou que o rodeio reunirá
mais de 600 competidores em
disputas que vão, desde a final
de grandes campeonatos até a
28ª edição do Barretos International Rodeo, com distribuição de mais de R$1 milhão
em prêmios.
“Após dois anos fazendo
o rodeio através de transmissões, a expectativa para a retomada presencial das disputas em Barretos é muito alta”,
disse Marcos Abud.
A programação musical
terá mais de 100 shows espalhados pelos palcos do Parque
do Peão, incluindo grandes
nomes da música nacional.
“Os números mostram,
desde já, que teremos um
público no primeiro final de
semana, quase maior que do
segundo final de semana, que
é mais tradicional”, afirmou o
presidente da associação, Jerônimo Muzetti.

Comércio
de Barretos
tem abertura
facultativa
no feriado de
9 de julho
A ACIB- Associação Comercial e Industrial de Barretos e o
Sincomercio – Sindicato do comércio varejista informam que,
de acordo com a convenção coletiva 2021/2022, dia 9 de julho,
feriado no estado de São Paulo,
o comércio tem abertura facultativa. As empresas que optarem
pela abertura funcionarão em horário normal, das 9 às 18 horas.

North Shopping
Barretos recebe Feira
de Adoção de Pets
em todos os sábados
do mês de julho
De acordo com vários estudos, adotar um cãozinho ou gatinho faz muito bem para saúde
das pessoas. Ao ter um pet em
casa o dono terá que passear
com ele, o que traz um estímulo
à prática de exercícios, melhora
aquela ansiedade ou estresse
que a pessoa possa ter também.
Com essa premissa, o North Shopping Barretos recebe em todos
os sábados do mês de julho (02,
09, 16, 23 e 30), a Feira de Adoção do Abrigo Lar Temporário Anjos de Quatro Patas. A feira ficará
no mall, próximo à loja Claro do
shopping, das 12 às 18 horas.
Todos os animais (cães e gatos)
disponíveis para adoção são saudáveis, de diversas idades, vermifugados e vacinados. Para adotar
a pessoa deverá preencher uma
ficha cadastral e um importante
termo de responsabilidade.
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Editorial

Vitórias verdes e amarelas

Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL/SP), destaca neste artigo, sua opinião, seu entusiasmo
e suas expectativas com este ano de 2022, ano de eleição e Copa do Mundo. Segue.
Tenho a sensação de que os
dias estão passando muito depressa. O ano mal começou e
já iniciamos o segundo semestre. Dos 253 dias úteis do ano,
teremos 123 de julho a dezembro, em função dos feriados.
Será um semestre atípico,
com dois grandes acontecimentos: as eleições de 2 de
outubro e a Copa do Mundo,
no Qatar, de 21 de novembro
a 18 de dezembro. Há um importante fator entre as eleições
e a Copa: o brasileiro precisa
sair campeão.
Para ser campeão no Qatar, a torcida e a fé ajudam.
Mas isso não depende de nós.
Depende de uma série de variantes: da habilidade do técnico e da comissão técnica,
do esforço em conjunto dos
jogadores e, principalmente,
da competência dos times ad-

versários. E, claro, da sorte!
BRASIL DE
CHUTEIRAS
A cada quatro anos o Brasil se prepara para acompanhar cada jogo. É também
uma oportunidade para a confraternização entre amigos e
familiares. Muitos preparam
o local para assistir aos jogos,
da mesma forma como organizam uma festa de aniversário. Vestem a camisa da seleção com o número do jogador
preferido, usam e abusam da
decoração verde e amarela,
preparam os comes e bebes
e afins. O famoso jornalista
e escritor Nelson Rodrigues,
costumava dizer que um jogo
de seleção é como a pátria de
chuteiras. É mesmo. O otimismo passa a dominar o País e
todos torcem, cada um do seu
jeito, acreditando na vitória.

Este ano, uma vitória significa o hexacampeonato, o que
deve gerar uma grandiosa e
bonita festa, um grande carnaval fora de época.
MOBILIZAÇÃO
NACIONAL
E é exatamente a cada quatro anos, que o brasileiro também se prepara para eleger o
Presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. E o
resultado do pleito, este sim,
depende de você. Tal como a
Copa do Mundo de futebol, as
eleições também mobilizam
a Nação. Ambos os eventos
precisam de preparo. E o que
significa estar preparado para
votar? Na minha opinião é
preciso estar atento às campanhas de cada candidato,
conhecer as suas propostas,
verificar o que cada um trou-

Opinião

Precisamos falar sobre
deficientes no Brasil
Segundo dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, o que
corresponde a quase 25% da
população do Brasil.
É um número expressivo
e considerável, que requer
atenção e cuidados dos nossos
governantes nos municípios,
Estados e União.
Precisamos de uma voz,
dentro do nosso país, que chegue até a opinião pública e que
arrebanhe adeptos para a defesa das principais barreiras, enfrentadas por essa enorme parcela da população brasileira.
Quando achamos que as dificuldades de locomoção ou qualquer outra limitação, ocasionada
pela deficiência, é um grande
problema, fica evidenciado, que
a maioria da população não tem
consciência, do que realmente
significa ser uma Pessoa com
deficiência no nosso Brasil.
Quando convivemos com
pessoas com deficiência, seja
ela qual for, começamos a
perceber as dificuldades de
acesso às políticas públicas ou
ausência dessas políticas.
Quão difícil é inserir uma
criança com deficiência em
escola que tenha o que ela
precisa, para desenvolver ao
máximo o seu potencial?
A L.D.B. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) assegura em seu artigo 58° que
a Educação da Pessoa com
deficiência começa com zero
ano, na Educação Infantil e
vai ao longo da vida.
A Lei do Fundeb (Fundo
que custeia a Educação) assegura que o valor da vaga para
alunos com deficiência, deve
ser repassado também para as
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escolas conveniadas.
Entretanto, o Estado não repassava esse valor para as escolas conveniadas e só começou a
repassar em 2022, por determinação do governador Rodrigo
Garcia ao assumir como governador, ao meu pedido.
Para ser incluída no mercado de trabalho, a pessoa
com deficiência tem que estar preparada, e só a escola
especializada faz essa formação no nosso Estado. O aluno
com deficiência intelectual
que frequenta a escola regular
não recebe esse atendimento.
A parceria com as escolas
especializadas limita em 30
anos a idade para frequentar
a escola especializada, ainda
que a lei fale que ela tem esse
direito ao longo da vida.
É muito importante que
governo e sociedade pensem
em ações para incluir de fato
todos os brasileiros, independentemente se possuem deficiência ou não.
Quando foi aprovada a Lei
Brasileira de Inclusão, também
chamada “Estatuto da Pessoa
com deficiência” em 2015, o
objetivo era assegurar e promover, em condição de igualdade, o exercício dos direitos
e das garantias fundamentais.
Antes da promulgação desta Lei, grande parte da legislação existente sobre o tema, incluindo a Constituição Federal
de 1988, utilizava a expressão
“pessoa portadora de deficiência”. Com o advento do Estatuto e de uma Convenção da Organização das Nações Unidas
(ONU) sobre o tema, foi feito
um documento internacional,
responsável por adotar oficialmente a expressão “Pessoa com
deficiência”, adequando-se a
concepção de que a deficiência
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tem alcance de 12 mil leitores.

é o resultado da interação dessa
pessoa, com o meio e não um
problema individual.
Esse mesmo estatuto, em
seu artigo 4º § 2°, amplamente
criticado por mim em inúmeras entrevistas, reza que: § 2° A
pessoa com deficiência, não está
obrigada à fruição de benefícios
decorrente de ação afirmativa.
Você leitor com certeza se
escandalizou, com a não clareza, com a obscuridade do
texto da lei. Os deputados que
aprovaram este texto em 2015,
com certeza não o leram uma
segunda vez e nem tentaram
colocá-lo em prática.
Na tentativa de dar um
uso para tão confusa redação,
interpreto o mesmo, como o
direito das pessoas com deficiência, ou suas famílias de
escolherem se querem, um
Ensino Especializado, que
atenda as reais necessidades
do educando, ou se contentam
e preferem um ensino comum.
O que cada um de nós pode
provocar para fazer chegar até
os governos, a real necessidade de políticas públicas, que
promovam a INCLUSÃO de
crianças, jovens e adultos com
deficiência? Fica a reflexão.

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

xe de benefícios para a sua
comunidade, se está falando
a verdade, ou simplesmente
fazendo promessas, sem compromissos com a população e,
se não é um aventureiro.
FATO OU FAKE?
Este ano, ainda há uma
ameaça que se agiganta: as
fake news. A cada informação que você recebe pelos
grupos de WhatsApp ou pelas
redes sociais é preciso conferir, antes de compartilhar.
Saber o que é fato ou fake.
É recomendável não deixar
para fazer isso na última hora.
No caso dos deputados federais, há um amplo conteúdo
no portal da Câmara Federal,
além das transmissões ao vivo
que podem ser acessadas por
meio deste mesmo portal.
DUAS CONSCIÊNCIAS
Essa consciência é necessária para você exercer o seu
voto de forma consciente. Diferente da Copa, uma eleição
define os rumos e o futuro do
país. Assim como a Copa, uma
eleição mexe com os brios de
uma nação e, também, pode
se transformar numa festa cívica. Para sermos campeões e
fazermos gols de placa em outubro e em novembro (como
esperamos ver no Qatar) o
Brasil tem de estar pronto
para esses dois significativos
momentos da Nação e vibrar
com as esperadas vitórias verdes e amarelas.
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“Nada acontece por acaso. A zona de conforto nos limita. Nos impede de enxergar as infinitas possibilidades. Se estiver
enfrentando um grande desafio, saiba que ele é necessário para a sua evolução. Acredite, tudo o que é seu chegará até você na hora certa.” (Juliana Petroni)

Semana de muitas comemorações para a família
da Mata. Na terça-feira
(05), os parabéns foi
para Enzo da Mata, e na
quinta-feira (07), quem
assoprou as velinhas foi
a Eduarda da Mata, que
está em Londres/Inglaterra. Os cumprimentos
ficaram por conta do
irmão Enzo, da filha da
Eduarda, a Heloisa, avó
paterna Silvanira, e claro, da mãezona Otávia.
Muita saúde e felicidades aos dois!

Fernando Gomes é mineiro, Servidor
Público na área
de compras, e
completa mais
um ano de vida
neste sábado
(09). Ele comemora a data
viajando, e o
primeiro destino será a Praia
de Ipanema, no
Rio de Janeiro.
Felicidades Fer!

A semana começou com festa para Delma Alves,
que celebrou mais um aniversário segunda-feira
(04), mas comemorou a data no sábado (02), com
churrasco para amigos e familiares. A super mãe,
amiga e excelente profissional, recebeu vários
cumprimentos e felicitações, mas as mais especiais
ficaram por conta de sua filha Carol. Parabéns!

A quarta-feira (06) foi dia de comemoração, festa
e muitos parabéns para Willian Basso, que festejou mais um aniversário. Ele é um cara bacana,
do bem e que alegra todos que estão a sua volta,
recebeu o carinho especial de seus pais, irmã,
da namorada Ana Laura e do filhão Gabriel, e as
felicitações dos familiares e amigos. Parabéns!

Hoje (08), é dia de festa em torno de Márcio Falcão, que comemora mais um ano de vida. Ele, que está em uma maravilhosa
fase de sua vida, tanto pessoal, como profissional, recebe o
carinho de seus pais Wladimir e Lina, das irmãs Flávia e Mariana, dos sobrinhos Gustavo e Nicolas, dos cunhados Daniel e
Leonardo, dos amigos e familiares. Felicidades!

Hoje, sexta-feira (08), é dia de festa para o empresário
Claudinei Donizete, que completa mais um ano de vida,
e recebe o carinho de amigos e familiares, mas os mais
especiais, fica por conta da esposa Adriana do Carmo
e dos filhos, Ana Beatriz e José Otavio. Felicidades!
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POLÍTICA
Projeto do deputado federal, Geninho Zuliani, quer incluir vacina
contra varíola do macaco no calendário nacional de imunização

Projeto protocolado na última quarta-feira (6), na Câmara
dos Deputados, quer incluir no

Calendário Nacional de Imunização a vacina contra a varíola do macaco. A proposta é

do deputado federal, Geninho
Zuliani, do União Brasil/SP.
Segundo o projeto de lei
1917/2022, a vacina composta pelo Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic
(MVA-BN), indicado para a
prevenção de monkeypox, deverá ser incluída na relação de
vacinas obrigatórias do Ministério da Saúde, compondo
o calendário nacional de vacinação do Programa Nacional
de Imunização.
“Desde 13 de maio de 2022,
a Monkeypox vem sendo iden-

tificada em diferentes países
não endêmicos, inicialmente na
Europa, mas com casos confirmados nas Américas, Oriente
Médio e Austrália. Até 21 de
junho, já foram confirmados
3.007 casos distribuídos em 40
países. No Brasil já são 76 casos registrados, o que reforça a
necessidade de ação rápida, inclusive para contenção de possíveis surtos”, frisa o deputado
federal, Geninho Zuliani.
O projeto segue agora para
análise das comissões internas
da Câmara dos Deputados.

SAMU de Barretos recebe novos equipamentos,
essenciais em atendimentos de urgência
A população de Barretos
começou a semana contando com novos equipamentos,
entregues ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU), para serem utilizados nos momentos em que as
pessoas mais precisam.
Os equipamentos, que custaram R$ 93.995 foram adquiridos pela prefeitura, a partir de
repasse da Câmara Municipal.
A prefeita Paula Lemos
realizou a entrega dos equipamentos ao coordenador geral
do SAMU Regional de Barretos, Paulo Muzetti, na última sexta-feira (1º de julho). O
secretário municipal de Saúde, Kleber Rosa, e o vereador
Nestor Leonel, representando
a Câmara Municipal, estiveram presentes na entrega.
Entre os novos equipamentos, destaca-se um desfibrilador que custou R$ 38
mil, um ventilador para suporte respiratório em transporte, de R$ 32 mil, e um vi-

deolaringoscópio, de R$ 13,5
mil, além de cinco oxímetros.
“Com quase 100 mil reais
de investimento, olha o tanto
de vida que a gente vai salvar. Quanto mais equipamento a gente tem, mais qualidade a gente proporciona para o
serviço”, comentou a prefeita
Paula Lemos.
Ela ressaltou o empenho das
equipes do SAMU e agradeceu
aos vereadores e ao presidente da Câmara, Paulo Correa, e
se manifestou esperançosa em
que os vereadores façam novos direcionamentos à Saúde.
“Para que a gente continue salvando mais vidas. É trabalhando junto que a gente vai alcançar nossos objetivos”, disse.
O vereador Nestor Leonel parabenizou as equipes do
SAMU, o secretário Kleber e a
prefeita pelo trabalho na Saúde.
“Essa câmera me chamou muito
a atenção. A pessoa vai ser entubada sem machucar a garganta.
São equipamentos importantís-

A PREVISÃO DE UEBE REZECK
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), prevê que pretendentes da
cidade a uma vaga na Assembleia Legislativa ou ao Congresso Nacional, devem somar no máximo 10 mil votos nas próximas eleições. Ele lamenta a falta de um candidato competitivo, com trabalho regional, que consiga dedicar seu tempo para a vida pública.
FEIRA DA LUA NA CHÃOPRETANA TERRA
A criação da “Feira da Lua” é sugestão do vereador Ângelo Tegami (PV) para a Estância Turística de Barretos. No evento noturno,
seriam permitidos a comercialização de hortifrutigranjeiros, lanches,
doces, salgados e refrigerantes, comidas típicas, gêneros alimentícios, artesanato e vestuário em geral.
REVISÃO GERAL NAS MÁQUINAS
Os computadores da Câmara estarão em dia após o recesso, garantiu o presidente do legislativo barretense, Paulo Correa (PL). A
revisão prevista para o mês é decorrente de problemas durante as
sessões de junho.

APOIO AOS TRABALHADORES DE FARMÁCIA
Câmara Municipal aprovou moção de apoio a projeto de lei que dispõe
sobre o salário profissional de farmacêutico, técnico e auxiliar em farmácia. O vereador Gabriel Uchida (União Brasil) é o autor do requerimento.
RONDA NAS ESCOLAS DA PERIFERIA
Agentes da Ronda Municipal nas portas das escolas da periferia é
uma solicitação do vereador Rodrigo Malaman (PSDB). A medida é
proporcionar maior segurança aos alunos e professores.

simos para você barretense, que
a gente diz se Deus quiser para
não precisar, mas para quando
precisar, tem os equipamentos”,
destacou o parlamentar.
Os novos oxímetros, utilizados para a detecção e monitoramento de agravos respiratórios, já foram colocados nas
ambulâncias de suportes básicos e avançados que atendem
a população.
MELHORIAS
ESTRUTURAIS
O acesso para ambulâncias

à base do SAMU também passou por melhorias recentes. As
obras de nivelamento na calçada realizadas pela prefeitura, e
concluídas em meados de junho, permitem que as ambulâncias deixem a base rapidamente para os atendimentos
de urgência sem sofrerem danos. Com os ajustes realizados, deixa de haver nesse local
as interferências no solo que
frequentemente provocavam
danos ao sistema de suspensão das ambulâncias.

Vereadores também aprovaram 1598 proposituras de janeiro a junho
apoio de todos os vereadores –
devolveu R$ 700 mil dos duodécimos à prefeitura. No mês
de junho, foram devolvidos
mais R$ 700 mil, totalizando
R$ 1,4 milhão em devoluções
no primeiro semestre.
Além da devolução de R$
1,4 milhões, a Câmara já havia
reduzido o valor do próprio
Orçamento para 2022. O Orçamento da Câmara de Barretos
no ano poderia ser de até R$
17,9 milhões, porém, os vereadores aprovaram a redução
para R$ 16 milhões, gerando

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

UM BOM CONDUTOR DA AUTARQUIA
O vereador Carlão do Basquete (PSD) elogiou o trabalho do
advogado Lincoln Del Bianco de Menezes, que dirige o IPMB
(Instituto de Previdência Municipal de Barretos).

Câmara encerra semestre com devolução de R$ 1,4
milhão à prefeitura e redução de gastos para 2023
A Câmara de Barretos encerrou o primeiro semestre
de 2022 com devolução antecipada de R$ 1,4 milhão dos
duodécimos à prefeitura, redução de R$ 4,5 milhões no
Orçamento para 2023, aprovação de 1598 proposituras,
reativação de espaço cultural,
iniciação da grade de programação da TV Câmara e assinatura de acordo com o Senado Federal para ter acesso a
cursos e oficinas.
No mês de março, a Mesa
Diretora da Câmara – com o

PITA FOGO

UMA PRAÇINHA EQUIPADA PARA LEDA
Vereador Nestor Leonel (União Brasil) pediu que a prefeitura instale uma praça, com playground e academia ao ar livre no
bairro Leda Amêndola.
PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL DA ESQUERDA
PSOL barretense está articulando a formação de coordenação
regional de pré-campanha eleitoral. Cláudio Machado é apontado
como pré-candidato a uma vaga no Congresso Nacional. Ele tem
mantido contatos em várias cidades paulistas.
COLABORAÇÃO A EVENTO DE MATRIZ AFRICANA
O líder comunitário Francisco Tico agradeceu ao vereador Raphael
Silvério (PSDB) pelo apoio no evento cultural de matriz africana. A 6ª
Festa dos Baianos foi realizada no final de junho.
NA GERAL DA VÁRZEA BARRETENSE
O vereador e pré-candidato a deputado estadual, Raphael Oliveira
(PP) esteve no Rochão acompanhando a partida ADPM 2 x 0 Fúria
Jovem, disputada no domingo (3), pela várzea barretense. Aproveitou
a ocasião para cumprimentar torcedores.
O TRIPÉ DO PRÉ-CANDIDATO TRABALHISTA
Pré-candidato barretense a deputado estadual pelo PDT, professor Jhony Antônio Barbosa, 33 anos, é ativista da educação, cultura
e direitos humanos.

Alesp reduz tempo de resposta ao cidadão
em 79%, mesmo com aumento da demanda

economia imediata de R$ 1,9
milhão para o município.
Se somadas a redução orçamentária e as devoluções

dos duodécimos, a Câmara já
gerou uma economia de R$
3,3 milhões para o município
em 2022.

Cidades inteligentes: a chave para a mudança

Pré-candidato a deputado federal, Vinicius Marchese acredita na união
de novas tecnologias e a participação social para transformar a vida das pessoas
Engenheiro por formação, o
pré-candidato a Deputado Federal por São Paulo, Vinícius Marchese vem conhecendo todo o
estado nos últimos anos e percebeu que todas as questões que
podem trazer melhorias na qualidade de vida das pessoas dependem diretamente da política.
Agora, Vinícius está preparado para atuar no setor público, quer trazer sua experiência
como gestor, empreendedor,
engenheiro e líder empresarial
para a vida pública.
“Me sinto preparado para
atuar com firmeza na Câmara
dos Deputados. Enxergo que
a política é a única ferramenta para mudanças estruturais

mais consistentes, que pode
contribuir e ajudar na qualidade de vida das pessoas, diminuindo a desigualdade, que no
nosso país é muito acentuada”.
Defender bons projetos e
aplicar o conceito de cidades
inteligentes é uma das bandeiras que Vinícius pensa para
realizar transformações positivas para os municípios. Por
isso, vem visitando cidades
em todo o Estado de São Paulo ao longo dos últimos meses
para entender as necessidades
dos municípios e o que pode
ser executado para melhorar,
de fato, a vida das pessoas.
“Na prática, cidades inteligentes são cidades que funcio-

nam para as pessoas. Desde ações
mais simples, como melhorar
a forma de transporte de quem
vive nas periferias, até soluções
mais complexas. É por isso que a
participação e envolvimento dos
cidadãos na tomada de decisões
são indispensáveis para a construção de soluções conjuntas, que
tragam melhorias e beneficiem a
coletividade. Quem vive o dia a
dia das cidades é que conhece os
seus desafios e deve estar no centro do debate sobre as resoluções
possíveis para os problemas do
cotidiano, em suas mais variadas
áreas. Essa é a premissa que fundamenta o conceito das cidades
inteligentes que vamos adotar
em diversos municípios”.

Com a adoção de modernas
práticas de governança e gestão,
a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem registrado
grandes resultados. Um deles é o
tempo médio de resposta ao cidadão, que caiu 79% em dois anos.
De acordo com relatório da
Secretaria Geral de Administração da Alesp, a solução dos chamados no Fale Conosco caiu de
24 dias, em 2020, para cinco dias
neste ano --um recorde histórico
desde a instalação do sistema.
A redução acontece mesmo
quando o número de pedidos apresenta elevação. Em 2020, foram 336
chamados, enquanto neste ano, até
maio, foram 808 demandas --um aumento de 140% entre os períodos.
Segundo o relatório, todas as
demandas estão com status 100%
finalizado. Do total de demandas,
inclusive, 144 foram finalizados

em menos de 24 horas. Já o mês
de março registrou o menor tempo médio de resposta: 2,6 dias.
COMO FUNCIONA
Parte das demandas são referentes à Lei de Acesso à Informação, que são direcionadas para
grupos solucionadores das unidades administrativas. Outra parte é
atendida pela Ouvidoria da Alesp,
que é responsável por orientar os
cidadãos com suas dúvidas e responder às manifestações, reclamações, queixas ou sugestões.
Para abrir um chamado, o cidadão acessa o portal da Alesp e, em
seguida, clica em Transparência.
Ali, o Fale Conosco já está disponível para registrar a demanda. O cidadão coloca o seu nome, CPF ou
CNPJ, e-mail e faz o pedido, inclusive com a possibilidade de anexar
arquivos. Após enviar, o missivista
pode acompanhar o pedido.
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Rodeio de Barretos terá premiação de mais de R$ 1 milhão, intercâmbio
internacional com Canadá e finais de campeonatos nacionais
Evento acontece de 18 a 28 de agosto no Parque do Peão, em Barretos. Parceria inédita permitirá intercâmbio com o rodeio canadense, um dos maiores e mais antigos do mundo

A 65ª Festa do Peão de Barretos apresenta, de 18 a 28 de
agosto, uma intensa programação esportiva de rodeio que reunirá mais de 600 competidores em disputas, que vão desde
a final de grandes campeonatos até a 28ª edição do Barretos
International Rodeo. No total,
devem ser distribuídos mais de
R$1 milhão em prêmios.
Entre os destaques do
maior evento do gênero na
América Latina, estão a final
da PBR Brazil (Professional
Bull Riders), da Liga Nacional
de Rodeio (LNR), do Campeonato Barretos de Três Tambores e a parceria com o Calgary
Stampede – um dos maiores e
mais antigos rodeios do mundo, chancelado pela PRCA
(Professional Rodeo Cowboys
Association), que garantirá a
participação do campeão e do
vice-campeão do rodeio ca-

nadense em 2022 no Barretos
International Rodeo deste ano.
Realizado há aproximadamente 110 anos em Calgary,
cidade do estado de Alberta,
no Canadá, o Calgary Stampede acontece neste ano de 8 a 17
de julho, com a participação
do campeão da live de 2021 da
Festa do Peão de Barretos, Allan de Souza, e do vice-campeão, Vinícius Rodrigues.
“Após dois anos fazendo o
rodeio através de transmissões, a
expectativa para a retomada presencial das disputas em Barretos
é muito alta. E, mais uma vez, reunimos um alto nível de disputa,
com as finais dos grandes campeonatos e a presença dos melhores competidores e animais em
atuação no país”, explica Marcos
Abud, diretor de rodeio da Festa
do Peão de Barretos.
AS COMPETIÇÕES
As disputas começam no

primeiro dia de evento com o
início das provas válidas pela
final da Professional Bull Riders – PBR Brazil, que reúne
cerca de 30 competidores do
Brasil que disputarão o título
de campeão da temporada entre os dias 18 e 21 de agosto.
A festa também traz uma novidade, a Super Copa Barretos,
em que 25 melhores competidoras que participaram das etapas
do Campeonato Barretos Três
Tambores disputam a final. De
19 a 21 de agosto as disputas
são nas categorias feminino e
mirim. Já de 22 a 24 de agosto, é
a vez da categoria Jovem A.
As competições finais da
Liga Nacional de Rodeio (LNR)
– montarias em touros - serão
realizadas de 22 a 24 de agosto.
Os melhores pontuados fazem a
grande final no sábado, dia 27.
INTERNACIONAL
O Barretos International
Rodeo começa na quinta-feira, dia 25, com montarias em
touro, Cutiano, Sela Americana, Bareback, Team Penning e
Três Tambores.
De acordo com Marcos
Abud, um dos grandes diferenciais do Barretos International
Rodeo é a participação dos
competidores melhores colocados dos campeonatos CRP,
Rozeta, PBR Brazil e Liga
Nacional de Rodeio, além de

convidados da organização e o
campeão e o vice-campeão do
Calgary Stampede, no Canadá.
Na parceria inédita da Festa
do Peão de Barretos com o Calgary Stampede, o campeão e o
vice-campeão de montarias em
touros da competição do Canadá vão participar do Barretos
International Rodeo. Em contrapartida, o campeão de Barretos
também segue para a competição em Calgary em 2023.
“O Calgary Stampede tem
orgulho de fazer parte de uma
comunidade global que celebra
o rodeio. Estamos entusiasmados em continuar a construir o
vínculo entre o Canadá e o Brasil
por meio de nossa parceria com
Barretos”, disse Kristina Barnes,
diretora de Rodeio e Eventos do
Calgary Stampede. “Estamos
empolgados em apresentar dois
incríveis atletas brasileiros no

Stampede deste ano, de 8 a 17
de julho, e convidamos você a se
juntar a nós enquanto torcemos
por eles”, acrescenta Barnes.
Os atletas campeões no Canadá vão competir junto com
brasileiros classificados e outros
estrangeiros participantes do
Barretos International Rodeo.
“Com a parceria, também vamos transmitir em nosso canal
do YouTube as competições de

Calgary, já trazendo pro nosso
público, em primeira mão, os
campeões e também um pouco
mais deste evento, que tem um
valor histórico imensurável para
o rodeio mundial”, ressalta Jeronimo Luiz Muzetti, presidente
de Os Independentes.
O campeão em Barretos das
montarias em touros seguirá
para Calgary em 2023 e receberá todo apoio dos organizadores.

MAIS PROGRAMAÇÃO FESTA DO PEÃO DE BARRETOS
Além do rodeio e das provas cronometradas, o Parque do Peão também recebe diversas atrações musicais, culturais, gastronômicas e infantis.
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. Mais informações e a programação completa: www.independentes.com.br

RANCHO PEÃOZINHO

Estão abertas as inscrições para o
Concurso Infantojuvenil de Música Sertaneja

Tereos abre contratação para
instrutor de operações agrícolas
A Tereos, uma das empresas
líderes nos mercados de açúcar
e etanol no Brasil e no mundo,
está com oportunidades abertas para o cargo de instrutor de
operações agrícolas em diversas unidades da empresa.
As inscrições podem ser
realizadas de forma online até
o dia 22 de julho.
Entre os requisitos para concorrer às vagas é necessário ter
ensino médio completo, experiência com desenvolvimento
técnico de operadores, habilitação (CNH) D ou E e disponibilidade para trabalhar em turnos.
São diferenciais ter formação
técnica, conhecimento em pacote office e tecnologia embarcada, como GPS e Solinfitec, além
de conhecimento básico sobre
mecânica/elétrica de veículos
e proficiência em pelo menos
uma das operações: Transporte
de cana e vinhaça; Colheita de
cana e transbordo; Preparo de
solo, plantio mecanizado e tra-

O tradicional concurso infantojuvenil de música sertaneja, Barretos Kids, que é realizado no Rancho do Peãozinho durante a Festa do Peão de Barretos, chega na sua 5ª edição e está com inscrições abertas. A seleção acontecerá no dia 27 de agosto. Podem se inscrever cantores individuais e
duplas, de todo território nacional. As categorias são: Infantil - crianças de 6 a 12 anos - e Juvenil adolescentes de 13 a 17 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho pelo telefone (17)
98108-3682. Para mais informações, inscrições e regulamento, acesse o site de Os Independentes.

tos culturais de cana-de-açúcar.
“É do campo que extraímos
o máximo valor de nosso negócio e, por isso, cuidar bem dele
é nossa prioridade. Contamos
com os instrutores para ajudar
na implementação e disseminação dos melhores padrões de
operação, para apoiar na implementação de novos projetos
e propor novas soluções que
vão ao encontro de nossas necessidades e objetivos”, afirma
Everton Carpanezi, Superintendente de Operações Agroindustriais da Tereos.
As funções dos instruto-

res de operações agrícolas
incluem capacitação das equipes operacionais, identificação e replicação das melhores
práticas operacionais, apoio
técnico na avaliação de operadores/ candidatos, e monitoramento e apoio no campo.
Há vagas em Olímpia,
Pitangueiras, Colina, Guaíra, Tanabi e Nova Granada.
Além de assistência médica
e odontológica, estão entre os
benefícios auxílio farmácia,
participação nos lucros e resultados e previdência privada, entre outros.

Presidente da ACIB busca conhecimento
para o segmento da Odontologia em Barretos

A presidente da ACIB e empresária franqueada da Odontocompany, Jackelyne Rossini,
participou de 29 de junho a 2 de
julho do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), promovido pela As-

sociação Paulista de Cirurgiões
Dentistas (APCD). O congresso
é considerado o maior evento
da odontologia no país, trazendo inovações para o mercado
odontológico e aperfeiçoamento
profissional do setor.
Segundo Jackelyne Rossini,
a participação no evento é fundamental para a busca por inovações e melhores tratamentos
para Barretos e Região.
A Odontocompany é líder
no segmento de clínicas em
todo o país e preza pelo aperfeiçoamento dos seus franqueados e profissionais, sendo
fundamental o aperfeiçoamento e participação no congresso,
conforme explica Jackelyne.

“A ideia foi buscar novidades
pra Barretos e região. O evento
ficou dois anos sem realização
devido a necessidade de distanciamento social, sendo agora
fundamental nossa participação.
O congresso trouxe inovações na
área de implante, facetas e percebemos a força de novidades na
harmonização facial”.
Jakelyne destacou ainda a
odontologia no Brasil como referência mundial. “A odontologia em nosso país é referência
em todo o mundo. Em muitos
países a odontologia é uma especialidade da medicina e aqui
temos uma graduação específica, o que acaba gerando melhores resultados”, disse Rossini.
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Servidores do Setor de Serviços Operacionais
do SAAE Barretos participam de capacitação
O SAAE Barretos proporcionou aos servidores do setor
de Serviços Operacionais, na
última terça-feira (05), uma formação a respeito de melhores
técnicas e práticas para manutenção e estocagem dos produtos de PVC e PEAD empregados em redes de água e esgoto.
A capacitação foi feita no
formato de palestra pelo engenheiro civil Bruno Oliveira,
membro do corpo técnico da
empresa Tigre.
Segundo a chefe do setor
de Serviços Operacionais, Viviane Fagiani, o objetivo foi
“aprimorar o conhecimento
para as melhorias e agilidade
na execução e dos serviços
prestados pela Autarquia, re-

sultando na satisfação do nosso atendimento ao cliente”.
Os temas tratados na palestra foram: Processo de execução de juntas; Armazenamento
de materiais; Classe de pressões
dos materiais; Assentamento
de tubos; Tubos de Polietileno
PEAD; Patologia em Obras de
Saneamento; Melhores Práticas; e Anel de vedação.
Participaram servidores das
seções de Manutenção de Redes de Água, Manutenção de
Redes de Esgoto, Ligação e
Corte, chefes de seção e chefe
de setor, além de encarregados.
“Realizar estes momentos de
capacitação faz parte dos nossos objetivos específicos desde
o início dessa gestão. Era um

Salário mínimo ideal deveria ser
de R$ 6.527,67 em junho, diz Dieese

pedido dos servidores quando
feita a Análise FOFA, em maio
do ano passado, que avaliou e
posicionou a posição estratégica
do SAAEB”, explicou Waldo
Villani Júnior, superintendente.
Nessa análise FOFA foram apontadas as Fortalezas

(F), Oportunidades (O), Fraquezas (F) e Ameaças (A) do
Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Barretos que indicou os objetivos, metas e
cronograma de trabalho para
os quatro anos do governo da
prefeita Paula Lemos.

Vacinação contra Covid-19 e gripe é realizada nas
Unidades Básicas de Saúde ao longo da semana

Todas as Unidades Básicas
de Saúde da Estância Turística
de Barretos realizam a vacinação contra Covid-19 e gripe de
segunda a sexta-feira. A vaci-

nação nas unidades é realizada das 8 às 16 horas. A vacina
contra a gripe está disponível
para todos os públicos, a partir
de seis meses de idade. Para se
vacinar, é preciso levar documento pessoal com foto, CPF
e carteira de vacinação.
A quarta dose da vacina
contra Covid-19 até o momento é voltada para as pessoas
com 40 anos ou mais. Para

tomar a vacina, é necessário
ter completado o intervalo de
quatro meses da terceira dose.
A quarta dose da vacina
contra a Covid-19 também
está disponível para profissionais de saúde, desde que já
tenha completado intervalo de
quatro meses da terceira dose.
Os profissionais da saúde devem apresentar comprovante
da área de trabalho.

Dia do Crédito mobiliza
empreendedores na sede da ACIB

Cerca de 66 empreendedores, entre MEIS, Micro
Empresas ME e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), compareceram na sede da Associação Comercial e Industrial
de Barretos na última segunda- feira (4), para orientações
e informações sobre diferentes linhas e programas de
crédito com diferentes instituições financeiras e agências
de fomento durante o Dia do
Crédito. Desses 66 atendimentos, 65, 15% buscaram
por capital de giro e 34,85%
por investimentos.
O evento, realizado pelo
SEBRAE Barretos, em parceria com a ACIB, FACESP,
Sincomercio e prefeitura da
Estância Turística de Barretos
mobilizou empreendedores
formalizados e potenciais, que
participaram das atividades e
conversaram individualmente
com os representantes de bancos e agências de interesse.
A programação começou
com palestra e orientações sobre como utilizar o crédito de

maneira consciente e, na sequência, foram apresentados
os parceiros.
Participaram as instituições
financeiras e agências ACCrédito, Banco do Brasil, Banco
do Povo Paulista, Bradesco,
Caixa Econômica Federal,
Desenvolve SP, Itaú e Sicredi.
O dia teve como grande diferencial a possibilidade de um
maior conhecimento individual sobre as linhas e possibilidades de crédito com a disponibilidade das instituições em
um só lugar, conforme explicou Guilherme Brianez, consultor de negócios do Sebrae.
“Foi possível conversar
diretamente com os gerentes
dos bancos e agências. Esse
relacionamento permite que
os bancos também conheçam
o empreendedor e a empreendedora e possam, dessa maneira, avaliar as linhas de crédito mais interessantes para
cada um”, disse Brianez.
Jackelyne Rossini, presidente da ACIB, viu como
positiva a iniciativa da reali-

zação do Dia do Crédito.
“A importância desse dia
é fazer um diferencial para os
empresários para ajudar a expandir os negócios. Nós tivemos dois anos de pandemia,
que dificultaram os negócios,
muitos empresários tiveram
que gastar recursos que poderiam ser investidos para despesas diárias, então, firmamos
essa parceria com o Sebrae
para que esses empreendedores consigam alavancar seus
negócios, se preparar para o
fim de ano, o Natal que está
chegando”, disse Rossini.
“Acredito que a adesão dos
empresários reflete o interesse
pelo desenvolvimento do setor e retomada da economia.
A participação dos empresários foi muito positiva, achei
que estão interessados em
melhorar o negócio ou mesmo montar o negócio. Com
essas inciativas a gente gera
emprego na cidade, fomenta
ainda mais o desenvolvimento no comércio”, completou
Jackelyne Rossini.

Para crianças entre 5 e 11
anos, está disponível a primeira
dose da vacina contra Covid-19.
Também está disponível a segunda dose, que deve ser tomada
após 28 dias da primeira dose da
Coronavac/Butantan e 56 dias
após a primeira dose da Pfizer.
Pessoas com 12 anos ou
mais que ainda não tomaram
a primeira ou a segunda dose
também podem procurar as
UBSs para se vacinar contra a
Covid-19. A terceira dose pode
ser tomada por adolescentes de
12 a 17 anos e adultos que tenham completado quatro meses da segunda dose.

Em junho, os brasileiros que
ganham o salário mínimo (R$
1.212) precisaram trabalhar, em
média, 121 horas e 26 minutos para
adquirir os produtos da cesta básica,
segundo estudo do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Neste mês, o salário mínimo
ideal para a manutenção de uma
família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 6.527,67,
ou 5,39 vezes o mínimo de R$
1.212,00, diz o Dieese.
A estimativa leva em consideração a determinação constitucional que estabelece que o
salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de
um trabalhador e de sua família
com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene,
transporte, lazer e previdência.
O valor do salário mínimo
ideal é calculado com base na cesta básica mais cara do país, que
em junho foi a de São Paulo (R$
777,01), de acordo com os dados
da Pesquisa Nacional da Cesta
Básica de Alimentos do Dieese.
A pesquisa, que é feita em nove
das 17 capitais brasileiras, constatou
que, entre maio e junho, as maiores
altas na cesta básica ocorreram no
Nordeste, nas cidades de Fortaleza
(4,54%), Natal (4,33%) e João Pessoa (3,36%). Oito cidades apresentaram reduções, sendo que as mais
expressivas foram registradas no
Sul: Porto Alegre (-1,90%), Curitiba
(-1,74%) e Florianópolis (-1,51%).
CESTAS MAIS CARAS

Depois de São Paulo, onde o
conjunto dos alimentos básicos
apresentou o maior custo (R$
777,01), estão Florianópolis (R$
760,41), Porto Alegre (R$ 754,19)
e Rio de Janeiro (R$ 733,14).
CESTAS MAIS BARATAS
Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta
é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju
(R$ 549,91), Salvador (R$ 580,82)
e João Pessoa (R$ 586,73).
A comparação do valor da
cesta entre junho de 2022 e junho de 2021 mostrou que todas
as capitais tiveram alta de preço, com variações que oscilaram entre 13,34%, em Vitória,
e 26,54%, em Recife.
No ano de 2022, o custo da cesta básica apresentou alta em todas
as cidades, com destaque para as
variações de Natal (15,53%), Aracaju (15,03%), Recife (15,02%) e
João Pessoa (14,86%).
CESTA X SALÁRIO
MÍNIMO
Quando se compara o custo
da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto
de 7,5% referente à Previdência
Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média, em
junho de 2022, 59,68% do rendimento para adquirir os produtos
da cesta, pouco maior do que o
de maio, quando o foi de 59,39%.
Em junho de 2021, quando o salário mínimo era de R$ 1.100,00,
o percentual ficou em 54,79%.
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Corrente de amor inicia nova etapa
com Jeep Renegade como prêmio
A nova fase da campanha
Corrente de Amor, que arrecada fundos em prol do Hospital de Amor de Barretos, já
começou. Assim, quem contribuir com uma doação de R$
10 para a instituição recebe
um número da sorte para concorrer ao prêmio, um veículo
Jeep Renegade, zero quilômetro, que será sorteado ao final
do mês de outubro.
“Com a Corrente de Amor
todos ganham. Ganha o Hospital de Amor, que necessita
das doações para seguir oferecendo o melhor e mais avançado tratamento oncológico
gratuito a milhares de pacientes do Brasil e de países vizinhos. Bem como os doadores
ganham a oportunidade de
concorrer a um carro ao final
da campanha, além de ajudar
a salvar vidas”, afirma Larissa
Mello, coordenadora de campanhas do Hospital de Amor.
Foram mais de 1 milhão de
atendimentos feitos em 2021

pelo Hospital de Amor. Mas,
para isso, enfrenta um déficit
operacional superior a R$ 400
milhões por ano.
“Assim, toda e qualquer
doação feita à entidade tem o
poder de ajudar a salvar vidas
e suprir as necessidades das
26 unidades fixas de prevenção e 45 móveis espalhadas
por 15 estados brasileiros; 7
unidades fixas de tratamento
em 4 estados; além de 3 unidades fixas de reabilitação
instaladas em lugares estratégicos como Barretos - SP,
Porto Velho - RO e Araguaína
-- TO”, explica Larissa.
COMO PARTICIPAR
Para quem quer fazer doações à campanha Corrente de
Amor e, assim, ajudar o Hospital de Amor e ainda concorrer ao sorteio, há diversos canais, on-line e presencial.
On-line: Aplicativo Apcap
do Bem, disponível no Google Play e na App Store, em
que é possível doar com car-

tões de crédito e débito, boleto e PIX; Internet Banking
da CAIXA, em que o cliente
do banco deve acessar por um
computador pessoal.
Presencialmente: Casas Lotéricas, por meio do código do
Hospital de Amor (30912118),
correspondentes CAIXA Aqui
e nos terminais de autoatendimento das agências da CAIXA; Agências dos Correios de
todo o país (com os atendentes); e Lojas da Rede Savegnago de Supermercados.

Prefeitura inicia processo de modernização e
prepara novo sistema de recebimento de tributos
A Lei Complementar n°
535, de 29 de junho de 2022, de
autoria da prefeita de Barretos,
Paula Lemos, amplia as formas
de pagamentos de impostos, taxas, contribuições de melhoria
e dívida ativa de natureza tributária e não tributária.
Com a nova legislação, os
contribuintes poderão quitar
seus débitos por meio de ordem bancária, cartão de débito ou crédito, carteiras digitais
ou aderir ao sistema de pagamentos instantâneos, o PIX.
A iniciativa faz parte do
programa de reestruturação
administrativa, que tem como
objetivo de gerar economia e

facilitar as transações.
“Esta administração trabalha com muita responsabilidade
e sempre pensando no melhor
para as pessoas. Os sistemas de
pagamento evoluíram em todos
os setores, tanto públicos quanto privados, e a prefeitura precisa acompanhar esse progresso.
Com essa ampliação, vamos
permitir que o barretense organize suas contas e efetue os pagamentos da maneira mais cômoda”, destacou Paula Lemos.
A lei também autoriza o
município a contratar ou credenciar operadoras de cartão
que forneçam mecanismos e
ferramentas para auxiliar no

serviço de arrecadação desses
meios de pagamento.
“A lei será regulamentada por
decreto para que as instituições
financeiras possam ser credenciadas a fornecerem essa nova
modalidade de pagamento. Há
ainda a necessidade de desenvolvimento dos atuais sistemas da
prefeitura para atender essa nova
forma de pagamento”, afirmou
o secretário municipal de Finanças, Fernando Oliveira Soares.
O parcelamento de débitos,
diretamente pela operadora do
cartão de crédito, também está
autorizado, desde que não seja
de “parcela única” com incidência de desconto.

Museu Ruy Menezes recebe doação
de piano que pertenceu a Bezerrinha

O Museu Histórico, Artístico e Folclórico Ruy Menezes
recebeu a doação de piano que
pertenceu ao músico ícone da
história de Barretos, Bezerra
de Menezes, o Bezerrinha. A
doação, dirigida ao acervo permanente do museu foi realizada pelo filho do músico, Marcelo Bezerra de Menezes.

O secretário municipal de
Cultura, Rogério Teodósio,
ressaltou que é uma grande
honra acolher o piano que
pertenceu a Bezerrinha e que
a peça ajuda a contar a história do músico e da cidade.
“Podemos agora nos sentir
de fato mais próximos à vida
de Bezerrinha. É um grande
acontecimento”, afirmou.
O piano já está exposto no
museu e a partir de agora fica
definitivamente sob os cuidados do equipamento cultural,
conforme explica a museóloga,
Raquel Milagres de Mattos.
“Toda peça que chega ao
museu como doação se torna
um objeto museológico e per-

de sua função original. Nesse caso muda de instrumento
musical para um objeto do
museu, para que ele não se degrade. Nossa missão é guardar
e conservar o objeto para que
a história não se perca”, disse.
A entrega oficial foi realizada na última quarta-feira, 6,
com a presença da museóloga
Raquel Milagres de Mattos e
das historiadoras Elisete Greve Tedesco, que representou
oficialmente o doador Marcelo Bezerra de Menezes, e Karla Armani de Medeiros.
O Museu Histórico, Artístico e Folclórico Ruy Menezes é aberto à visitação de
terça-feira a domingo.

O coletivo ReliArtes lança a
Antologia “O que nos Une”
Dia 16 de julho, às 10
horas, no Instituto Mark’s,
localizado na rua 16 entre
avenidas 5 e 7, o coletivo ReliArtes lança a Antologia “O
que nos Une”, com show do
Grupo Escorregando e de Alcione Menegaz.
Nesta edição, o coletivo
homenageia em menção especial, em memória, João
Batista Chicalé e Zaiden
Geraige Neto. A adesão dos
livros é R$ 25,00 ou 3 litros
de leite. Toda a renda arrecadada será revertida à Vila dos
Pobres. “O que nos une” é a
sexta produção literária cooperativa a ser publicada, desde 2015, dentro do projeto
Antologias Solidárias.
AUTORES
Nesta edição, 21 autores

barretenses buscam
confluir, pela literatura, vivências as
quais, mesmo que
os situando em sua
singularidade, mostram uma humanidade extremamente
próxima do outro.
São eles, Adalgisa
Borsato, Adilson Tinoco, Adriana Queiroz, Alciony Menegaz, Ana Claudia
Avila Mader, Claudinei
Chiarelli,
Erika Borges, Fátima Abon Ali Simamura, Flávia Cunha, Glaucia
Chiarelli, João Paulo Gonçalves da Cruz, Jorge Cury, José
Ildon Gonçalves da Cruz,
Karla Armani Medeiros,

Marcos Diamantino, Maria
Queiroz da Cunha, Milton Figueiredo, Patrícia Costa, Sada
Ali, Sidney Boterave, Valdir
Venâncio da Silva.

