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Prefeitura finaliza pavimentação da rua 22
A prefeitura de Barretos finalizou a pavimentação da rua 22,
trecho entre as avenidas 39 e 41. O serviço faz parte das obras
de drenagem e prevenção contra enchentes que estão ocorrendo
na cidade. Segundo o Secretário de Obras e Serviços Urbanos,
Raul Paganelli, o asfalto foi a última etapa da obra no trecho
destruído pela tempestade do dia 6 de janeiro. “O asfalto só poderia ser feito após o término da parte do trabalho de drenagem
que não é visto, que fica embaixo da terra, e que foi feito de maneira correta, responsável e para durar. Trabalhamos muito e o
resultado já pode ser visto”, disse o secretário. Após o término
da pavimentação a via foi liberada para o tráfego de veículos.

SAAE esclarece
falta de água no bairro
Vida Nova no último
final de semana

Hospital de Amor lança 10ª
edição do Concurso de Redação
O Núcleo de Educação em
Câncer (NEC) do Hospital de
Amor lança nesta quinta-feira,
14 de abril, seu 10º Concurso de
Redação. O lançamento acontecerá de maneira híbrida, presencial e on-line, a partir das 14
horas, no auditório do IRCAD
América Latina, em Barretos.
O público-alvo do projeto são os estudantes do 9º
ano do Ensino Fundamental
Anos Finais das escolas municipais e privadas de Barretos (SP) e de todas as escolas
da Rede Estadual de Ensino

do estado de São Paulo.
O concurso tem como objetivo difundir o conhecimento e
popularizar a ciência, estimulando os jovens a pensarem sobre assuntos da área de saúde e
prevenção de câncer.
Neste ano, os jovens serão
convidados a trabalhar em cima
do tema “Se ligue aos sinais e
sintomas: o Câncer Infantojuvenil é uma possibilidade”.
O envio das redações para
o NEC será aceito até o dia 24
de junho de 2022. Os nomes
dos finalistas serão divulgados

no dia 3 de agosto.
Em 2021, o projeto teve
a participação de 70 diretorias de ensino, 445 escolas,
722 professores, reunindo
13.293 redações.

Diretoria da OAB Barretos fez visita à Vara do Trabalho
Seguindo a programação de visitar locais e autoridades da cidade, a diretoria da OAB Barretos esteve com
o novo diretor da Vara do Trabalho de Barretos, Odecio
Pimenta Camargo, na última quinta-feira (7). O encontro aconteceu com a presidente Dra. Arany L’Apiccirella,
acompanhada da vice-presidente, Dra. Priscila Sanches
Salviano de Oliveira e do tesoureiro Antonio Carlos Ferreira de Almeida. “Atualmente existe um grande volume de
trabalho e poucos servidores na Justiça do Trabalho em
Barretos. Nesta reunião, o diretor nos explicou o cenário
da Vara do Trabalho e expôs o plano de ação que será desenvolvido para agilizar o andamento de todos
os processos. Uma das sugestões que mencionamos foi a contratação de estagiários para auxiliá-los nas
demandas pertinentes, salientando que tal possibilidade já foi tratada por esta diretoria com a prefeita
Paula Lemos”, explicou a presidente da 7ª Subseção, Arany L’Apiccirella.

Confira o
funcionamento
das repartições
públicas
municipais na
Semana Santa
A prefeitura de Barretos e o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto divulgaram o “abre e fecha”
durante a Semana Santa, com
base no decreto que declarou facultativo o ponto nas repartições
públicas no dia 14 de abril.
PAÇO MUNICIPAL
14 e 15/4 (quinta e sexta-feira)
– Fechado.
UNIDADES DE ENSINO
14 e 15/4 (quinta e sexta-feira)
– Fechadas.
UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE
14/4 (quinta-feira) – Funcionamento das UBSs dos bairros
Marília, América e Barretos II,
das 7h às 17h.
15/4 (sexta-feira) Feriado da
Paixão de Cristo – Fechadas.
16/4 (sábado) – Funcionamento das UBSs dos bairros América, Christiano Carvalho e São
Francisco, das 7h às 13h.
SAAE
Atendimento na sede até quarta-feira, 13/4, das 8h às 14h.
14/4 (quinta-feira) – Atendimento no Poupatempo, 9h às 17h.
Quinta, sexta, sábado e domingo: Plantão 24h: (17) 3321-5300.

ACIB confirma
horários do
comércio no feriado
O superintendente do SAAE
(Serviço Autônomo de Água e
Esgoto) de Barretos, Waldo Villani Júnior, esclareceu aos moradores do bairro Vida Nova, os
motivos que levaram a autarquia
a interromper o fornecimento de
água para o bairro no último final de semana.
Segundo Villani Júnior, a
explicação é técnica, já que o
problema para a interrupção
foi a troca de uma válvula que
se rompeu junto à adutora que
abastece o bairro Vida Nova.
“A válvula que controla o
volume do reservatório quebrou. A troca dessa válvula
não é simples. É um equipamento bastante pesado e leva
várias horas para a troca. Depois deste trabalho de retirada, para o conserto e recolocação, levamos de 6 a 7 horas
para executar todo o trabalho.
No domingo, a recolocação
se deu por volta das 12 horas.
Como o reservatório estava
zerado, o reabastecimento
para voltar ao normal leva

aproximadamente mais 6 horas, já que não podemos liberar totalmente até que o reservatório atinja de 50 a 60% do
volume de água”, detalhou.
Segundo Waldo Villani Júnior, o SAAEB trabalha diuturnamente e acompanha o volume
de água de cada um dos reservatórios instalados no município.
“Nos preocupamos com
todos os moradores em todos
os bairros da cidade. Os transtornos acontecem e sempre serão solucionados, por isso que
pedimos sempre que a população compreenda. São obras
que se leva tempo para serem
executadas e, mesmo mantendo equipamentos sobressalentes e peças que necessitam e
possam ser trocados, sabemos
da demora e dos transtornos,
por isso, sempre colocamos à
disposição os caminhões pipas para atender os moradores,
com a preocupação de amparar
as necessidades mais básicas
da população”, explicou o superintendente do SAAE.

A ACIB (Associação Comercial
e Industrial de Barretos) e o Sincomercio (Sindicato do Comércio
Varejista) informaram os horários
de funcionamento do comércio
de Barretos, de acordo com a
convenção coletiva de trabalho
2021/2022. Na quinta- feira, 14 de
abril, o comércio abre normalmente das 9h às 18h; na sexta-feira,
15 de abril, o comércio permanece
fechado; no sábado, 16 de abril, as
lojas abrem das 9 até às 18 horas.
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PAINEL

A Páscoa da paz

O Padre Wagner Ferreira da Silva, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias e vice-presidente da
Comunidade Canção Nova, envia aos nossos leitores uma mensagem de fé e paz nesta Páscoa. Segue.
O mundo convive com o
drama de uma guerra em curso,
com repercussões dolorosas,
sobretudo para o povo ucraniano. No entanto, como disse
o Papa Francisco, na audiência geral, no último dia 23 de
março: “Não há vitória numa
guerra: tudo é derrotado. Que o
Senhor nos envie o seu Espírito
a fim de nos fazer compreender
que a guerra é uma derrota para
a humanidade, para nos fazer
compreender que a guerra deve
ser derrotada”.
A história da humanidade,
mesmo sendo marcada por diversos fenômenos de evolução
como, por exemplo, a tecnológica, parece demonstrar certa
involução moral. Ou seja, depois da humanidade ter sofrido

duas grandes guerras mundiais,
alguns líderes mundiais demonstram indiferença aos sofrimentos de seus semelhantes.
Nas guerras e nos conflitos
armados em curso, em diversas partes do mundo, interesses egoístas são colocados
acima da promoção do bem
comum, da justiça social e da
paz entre os povos.
Um diagnóstico sobre o
drama da guerra nunca será
completo sem um olhar de
fé, e, por isso, é justo recorrermos ao ensinamento da Bíblia Sagrada quando, em sua
epístola, o apóstolo São Tiago
apresenta algumas questões:
“De onde vêm as guerras? De
onde vêm as brigas entre vós?
Não vêm, precisamente, das

paixões que estão em conflito
dentro de vós?” (Tg 4,1).
Por trás de todo conflito,
manifesta-se o mistério do
pecado, a vontade de impor
a própria vontade sobre os
outros, a vontade de eliminar
os outros porque os considero obstáculos para alcançar os
próprios objetivos egoístas.
Estamos para entrar no tempo litúrgico da Páscoa, onde
ouviremos trechos dos Evangelhos que narram as aparições de
Jesus Ressuscitado.
Gostaria de destacar o momento quando os discípulos se
encontravam trancados em um
lugar, pois estavam com medo, e
ali Jesus se coloca no meio deles
e diz: “A paz esteja convosco”.
O Shalom de Deus é um

dos primeiros dons do Senhor
Ressuscitado, pois, tendo ele
vencido o reino do pecado e da
morte, por meio de sua Páscoa
(passagem da morte à vida),
Ele mesmo tem o poder de
libertar o coração humano do
medo, da inveja, do ódio, do
egoísmo e de tudo aquilo que
não é digno do ser humano.
Em nome da família Canção Nova, desejo a todos uma
Páscoa rica da paz do Cristo
Ressuscitado. Que abramos as
portas do nosso coração para
que a paz de Cristo nos transforme em promotores da paz,
do perdão e da reconciliação,
de modo que nossas famílias,
nossas cidades, nossos países
sejam lugares onde nos amemos como verdadeiros irmãos.

Opinião
A diretriz da Justiça do Trabalho no reconhecimento
do vínculo de motoristas de aplicativos
Uma decisão inédita da 3ª
Turma do Tribunal Superior
do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre um motorista e plataformas de aplicativos como Uber, Cabify e 99
e abriu um novo precedente
nas relações trabalhistas entre
empresas de aplicativos e seus
prestadores de serviços.
Isso porque, segundo a
Corte Superior da Justiça do
Trabalho, na relação entre
aplicativos de transporte como
Uber e motoristas dessas plataformas estão presentes os cinco elementos que configuram
o vínculo empregatício.
Essa foi a tese firmada pelo
voto do relator do caso, ministro Maurício Godinho Delgado, e que foi acompanhada
pela maioria do colegiado.
Importante destacar que
no entendimento do ministro
Maurício Godinho Delgado
todos os elementos que configuram o vínculo de emprego
estão presentes na relação entre os motoristas e as empresas de aplicativo.
Para ele, essas empresas
“exercem poder diretivo com
muita eficiência”, determinando ordens objetivas a serem
cumpridas pelos motoristas.
O ministro destaca, também, que existe a nova subordinação algorítmica efetivada
por meio de aplicativos. O caso
analisado tratava do pedido de
reconhecimento de vínculo de
emprego entre o motorista e o
aplicativo, que foi negado em
1ª e 2ª instâncias da Justiça do
Trabalho. Os aplicativos argumentam, entre outros pontos,
que os condutores têm liberdade para escolherem horários e
locais de trabalho.
Em dezembro do ano passado, o relator Delgado reiterou seu posicionamento no
sentido de que há, sim, vínculo de emprego. Naquela ocasião, também se manifestou
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o ministro Alberto Bresciani,
acompanhando o relator no
processo, e destacando que
as plataformas digitais modificam o panorama trabalhista.
O julgamento, contudo, havia sido suspenso por pedido
de vista do ministro Alexandre Agra Belmonte, que votou
contra a tese do relator, mas a
maioria já estava formada.
É relevante destacar que
esse reconhecimento de vínculo entre trabalhadores que
prestam serviços de motoristas e entregadores de aplicativos e as empresas de tecnologia só é possível através de
uma ação na Justiça, pois não
há uma legislação específica
que regule a matéria e assegure direito à categoria.
Assim, cabe ao Judiciário
legislar sobre o tema até que
o Congresso Nacional discuta
de uma forma séria a regulamentação desta categoria de
trabalhador, que cresceu assustadoramente na pandemia.
As plataformas de aplicativos reforçam em seus recursos
na Justiça que os motoristas
parceiros não são empregados
e nem prestam serviço, mas
que “são profissionais independentes que contratam a
tecnologia de intermediação
digital oferecida pela empresa
por meio do aplicativo”.
E que “os motoristas escolhem livremente os dias e
horários de uso do aplicativo,
se aceitam ou não viagens e,
mesmo depois disso, ainda
existe a possibilidade de cancelamento. Não existem metas a serem cumpridas, não se
exige número mínimo de viagens, não existe chefe para supervisionar o serviço, não há
obrigação de exclusividade na
contratação da empresa e não
existe determinação de cumprimento de jornada mínima”.
Entretanto, essas justificativas não condizem com a
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realidade. Isso porque esse
modelo de trabalho ‘on-demand’ por meio de aplicativos, se relaciona com a execução de atividades laborais
tradicionais, como transporte
e limpeza, além de tarefas administrativas e de escritório.
Os serviços são oferecidos
por meio de aplicativo, que
estabelece e garante um padrão de qualidade mínimo na
realização do trabalho, bem
como seleciona e gerencia a
mão de obra. Também, por
meio do uso do aplicativo, o
prestador de serviço e o consumidor identificam oferta e
demanda, o trabalho é executado em face de uma necessidade apresentada e é feito o
pagamento e avaliação após a
finalização do trabalho.
Já no caso da empresa
Uber e outras relacionadas,
existe a subordinação algorítmica por meio da tecnologia acompanhada de todos os
elementos que caracterizam
a relação de emprego, sendo
acertada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que
reconheceu esses direitos no
caso em concreto.
A Uber, por exemplo, se
considera uma plataforma que
aproxima motoristas de passageiros e entende que os trabalhadores que prestam serviços
por meio do aplicativo são contratados independentes. Porém,
no cotidiano desses motoristas,
está claro e pode ser facilmente
comprovado: existe uma relação de emprego entre os profissionais e a empresa.
E a decisão do TST de
reconhecer o vínculo empregatício nas relações entre
motoristas e as plataformas
de aplicativos pode criar um
efeito cascata e estimular
a ação de outras categorias
para que tenham direitos trabalhistas reconhecidos como
entregadores ou mesmo de
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profissionais com maior especialização, como advogados
e técnicos da computação,
que usam plataformas online
como intermediárias na venda
de seus serviços.
A modernização da tecnologia de comunicação e informação desafia e cria novas
modalidades de trabalho e,
por se tratar de uma constante
evolução, devem potencializar a valorização do trabalho
humano e não servir de retrocesso e desregulamentação
dos direitos sociais com a
precarização das relações sociais e trabalhistas, princípios
defendidos em nossa Constituição Federal.

Bruno Gallucci
Advogado e sócio do escritório
Guimarães e Gallucci Advogados

E A POLÍCIA?
O 33º Batalhão da Polícia
Militar de Barretos vai deixar
de pertencer ao CPI-3 de Ribeirão Preto e será incorporado ao CPI-5 de São José
do Rio Preto com mais 19
cidades, incluindo Olímpia
e Bebedouro. A solicitação
foi feita ano passado, mas a
decisão cabe ao governador
Rodrigo Garcia (PSDB).
MUDANÇA NO
PATRULHAMENTO
A mudança caminha de
comum acordo por conta de
questões administrativas e
realização de operações policiais. A mudança também
envolve o BAEP que ficaria
responsável por patrulhar a
Festa do Peão de Boiadeiro.

EM CAMPANHA
Felício Ramuth (PSD) já
conversa com lideranças regionais para fortalecer sua
candidatura ao governo de
São Paulo. O prefeito de São
José dos Campos foi eleito o
mais honesto pela pesquisa
Indsat dentre as 10 maiores
cidades do Estado.
NÃO É ESMOLA
O drama social de pessoas vivendo nas ruas continua se multiplicando em
Barretos. Cuidar das pessoas
que foram empurradas para
a rua é um dever da prefeitura e não pode ser visto como
esmola pela sociedade. Aliás,
“cuidar das pessoas” é uma
frase muito usada por Paula
Lemos (União Brasil).
FORTALECIMENTO
DA REGIÃO
A região de Barretos já
tem seus pré-candidatos
a deputados: Odair Silva
(Patriota), Coronel Valdeci (PRTB), Cláudio Macha-

do (PSOL), Elisa Coutinho
(Avante) e Professor Jhonny
(MDB). Há também conversas que o PP vai lançar seu
candidato.
ESTÁ TUDO CERTO
Dentre os pré-candidatos,
aquele que já acertou o passe
é Professor Jhonny para estadual. Suplente de vereador,
ex-MDB da Câmara de Barretos, mudou para o PDT. Fará
dobradinha com o dirigente
sindical Antônio Neto, que foi
candidato a vice de Márcio
França para prefeitura de São
Paulo em 2020.
UNIÃO OU BAGUNÇA
Comentam nos bastidores que a prefeita Paula Lemos (União Brasil) pretende
unir em um só lugar e delegar para uma só pessoa as
duas ouvidorias do município: a geral e a da saúde.
Será que vai dar certo?
PERGUNTA CHATINHA
O comando do DEM, que
agora virou União Brasil na
fusão com PSL, vai aceitar
que o MBL lance candidatos
comandados pelo deputado
cassado Arthur do Val, que
também foi expulso do DEM?

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Nunca desista de um sonho só por causa do tempo que levará para realizá-lo. O tempo vai passar de qualquer maneira.” (Earl Nightingale)

Formado em Pedagogia, esse é Christian Dulcat, que na data de 11
de abril, festejou mais um aniversário. O carinho, as felicitações e
os parabéns ficaram por conta de seus familiares e amigos!

E neste 10 de abril, Marina Dias assoprou velinhas, comemorando seus 7 anos, onde recebeu seus familiares e amigos com
uma linda festa, preparada pela mamãe Bel Dias, pelo papai
Alessandro e pela maninha Ana Luísa. Parabéns!

Teve comemoração no início desta semana para Guilherme
Manoel Silva, que completou idade nova na última segunda-feira (11). O professor de Inglês foi muito cumprimentado por
amigos, familiares, e recebeu todo o carinho dos pais Clovis e
Isabel, da irmã Mariana e do sobrinho Heitor. Felicidades Gui!

Ariane Oliveira marcou idade nova quarta-feira (13), e
recebeu na data especial, as felicitações de seus familiares e
amigos, e o carinho ficou por conta do maridão Francisco, e
dos filhos Henrico e Helena. Parabéns Ari!

E no sábado (16), é dia de festa para Renato Rezende, que brinda idade nova. O empresário e proprietário de Restaurante de
Comida Japonesa, passa o dia recebendo milhares de mensagens de carinho de amigos e familiares. Parabéns Renatinho!

O Locutor de Rodeios, Eduardo Casttro, abre a próxima
semana brindando mais um ano de vida, no dia (18). Ele
comemora mais um aniversário ao lado de seus familiares,
de sua noiva Flávia Fernandes, e de sua mãe Vera Lúcia.
Que Deus possa continuar iluminando sua vida, ele que é
apaixonado pelo rodeio, pela agricultura, que ama esportes,
Crossfit, corrida e musculação, lhe mostrando os melhores
caminhos e realizando todos seus sonhos. Feliz aniversário!
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Câmara economiza e devolve R$ 700 mil para a prefeitura
Transferência foi realizada na última segunda-feira

A Câmara de Barretos devolveu R$ 700 mil à prefeitura
na última segunda-feira (11).
O valor é referente às economias dos duodécimos feitas
pela mesa diretora do Legislativo até o início de abril.
O dinheiro poderá ser utilizado pela Prefeitura para a
realização de melhorias em
diversas áreas da cidade.
No início do ano, a Câmara
chegou a anunciar que devolveria R$ 300 mil para a prefeitura
até o mês de março para ajudar
no custeio da abertura e manutenção de leitos de UTI-Covid
exclusivos para barretenses no
Hospital Nossa Senhora. Porém, os casos de Covid diminuíram nas últimas semanas.
REDUÇÃO DE R$ 1,9
MILHÃO NO
ORÇAMENTO EM 2022

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

O TEMPO NA TRIBUNA DA CÂMARA
O vereador Paulo Correa (PL) disse aproveitar o tempo
na tribuna da Câmara para dar boa notícia para o povo. “E
não falar mal da prefeita”, completou.
DEPENDE DA VONTADE DE DEUS
“Se Deus desejar, futuramente, que eu seja deputado ou
prefeito, ninguém vai mandar em mim”, falou o vereador
Raphael Oliveira (PRTB) na sessão de segunda-feira (11) do
legislativo barretense.

De acordo com a Constituição Federal, o Orçamento da
Câmara de Barretos para 2022
poderia ser de até R$ 17,9 milhões, porém, os vereadores
aprovaram a redução para R$

16 milhões, gerando economia imediata de R$ 1,9 milhão
para o município.
Ainda de acordo com a
Constituição, os valores que a
Câmara recebe da prefeitura por

meio dos “duodécimos” (repasses mensais até o dia 20) e que
não forem utilizados no decorrer do exercício, precisam ser
devolvidos aos cofres do município até o último dia útil do ano.

Bolsa do Povo Educação - Ação Responsáveis
prorroga prazo de inscrições até dia 24

Nova fase irá selecionar responsáveis por estudantes da rede estadual para atuarem nas escolas

PRONAMPE: Câmara aprova
extensão do programa até 2025

A Câmara dos Deputados
aprovou, na última terça-feira
(12), a proposta que modifica
regras do Programa Nacional
de Apoio às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe). Os parlamentares
decidiram estender até 2025 o
prazo para o governo devolver
os recursos do fundo garantidor, que mantém o programa.
O relator do projeto, deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), defende que a medida
vai viabilizar a empregabilidade no país. Segundo o congressista, todas as empresas que fizerem uso do Pronampe terão
que manter, no mínimo, o mesmo quadro de funcionários do
momento da contratualização.
“Lembrando que o Pronampe é um programa de estímulo
à micro e pequena empresa brasileira, que neste momento necessita de recursos, para que os
investimentos possam ser realizados, inclusive, pagando os
débitos relativos ao período da
pandemia”, destaca.
Bertaiolli já havia apresentado um relatório que não
modificava a medida aprovada pelos senadores. Porém,
o parlamentar acatou duas
emendas. Sendo assim, o texto vai para análise do Senado.

PITA FOGO

Por meio de nota, o deputadoRicardo Barros afirmou
que o objetivo da emenda
apresentada por ele é “ampliar
os impactos positivos do Pronampe na geração de empregos e na manutenção da atividade econômica, ao permitir o
uso dos recursos do programa
em novos empréstimos até 31
de dezembro de 2022.”
Ainda, segundo Barros, a
emenda possibilita que o Programa de Estímulo ao Crédito
passe a atender, também, as médias empresas, com faturamento
de até R$ 300 milhões por ano.
“Assim, teremos um potencial
estimado de R$ 13,4 bilhões em
novas operações no programa, o
que será um estímulo decisivo
para a plena recuperação econômica do Brasil pós-pandemia”,
completa a nota.
PRONAMPE
O Pronampe foi sancionado
em junho de 2021 com o propósito de auxiliar as micro e
pequenas empresas prejudicadas pelos efeitos da pandemia
da Covid-19. Dada a relevância da medida, o programa passou a ser uma política pública
de crédito oficial e permanente,
com o objetivo de dar melhores
condições de atuação a esses
empreendimentos.

A Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo prorrogou até 24 de abril o prazo
para novas inscrições do programa Bolsa do Povo Educação - Ação Responsáveis. No
total, são 2,5 mil escolas com
vagas para responsáveis por
estudantes da rede estadual
que desejam atuar nas escolas
realizando ações de busca ativa de alunos, bem como prestar apoio geral às atividades,
auxiliando a unidade escolar.
Podem participar representantes do núcleo familiar de
estudante que se encontra matriculado na rede pública estadual de ensino que: tenham
idade entre 18 e 59 anos; residam, preferencialmente, em local próximo à unidade escolar;
esteja desempregado há, pelo
menos, 3 (três) meses; não esteja com cadastro ativo na Ação
Bolsa do Povo, ou seja, que
não esteja atuando em alguma
unidade escolar ou não esteja
como potencial beneficiário.
No total, são 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais de atividades, que podem ser desempenhadas aos

finais de semana. O valor mensal do benefício é de R$ 500.
O programa, criado em
2021, tem como objetivo
aproximar a família e a escola, promovendo um melhor
acolhimento dos estudantes,
além de garantir renda para
pessoas em situação de vulnerabilidade.
A inscrição pode ser feita
pelo site www.bolsadopovo.sp.
gov.br. Em seguida, os candidatos passarão pelo processo de
ranqueamento pelos critérios
de prioridade e de validação da
documentação. Ainda, é prevista uma formação, com previsão
de início em 09 de maio, antes
do início das atividades.
Serão contempladas para
as novas inscrições as unidades escolares que possuem,
da primeira inscrição, menos
candidatos do que vagas, bem
como as escolas que possuem
poucos candidatos elegíveis a
serem chamados para as atividades. Nesses casos, as unidades deverão finalizar a análise dos candidatos da primeira
inscrição para conseguir convocar os novos inscritos.

O TRÂNSITO ESTÁ UMA BAGUNÇA
Na opinião do vereador Carlão do Basquete (PSD) o trânsito em Barretos está uma bagunça.
O VASO TRINCADO DO PAÇOCA
“Vaso trincado não é o mesmo”, filosofou o vereador Paçoca (SD), ao pedir desculpas aos professores por causa de
pronunciamento incompreendido na sessão da Câmara.
A IMPORTÂNCIA DO GRANDE EXPEDIENTE
Segundo o vereador Chafei Neto (MDB) o grande expediente não pode deixar de acontecer nas sessões do legislativo. “É o momento em que o vereador coloca para a população
algumas prestações de contas do que ele fez”, argumentou.
UMA ESTÂNCIA BEM ILUMINADA
A troca de todas as lâmpadas da Estância Turística de
Barretos por led é sugestão do vereador Ricardo Bodinho
(PP), neto do ex-prefeito João Batista da Rocha (MDB).
LEONEL SUGERE SIM REGIONAL
O vereador Nestor Leonel (União Brasil) sugeriu que a Estância Turística de Barretos adere ao SIM Regional (Sistema de Inspeção Municipal), que licencia e fiscaliza produtos de origem animal.
FALTA ESPAÇO PARA A VÁRZEA
A diminuição da quantidade de campos de futebol na várzea
barretense é motivo de lamento do vereador Raphael Silvério
(PSDB). Ele defendeu novas áreas para a prática do futebol amador.
PEDRADAS NA CARREIRA POLÍTICA
O vereador Juninho Bandeira (PL) recorreu ao ditado popular “ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto”, para
rebater críticas e enaltecer o trabalho dos edis.
PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A prorrogação do concurso público 002/2017 foi solicitada pelo vereador professor Adilson (PL) a prefeita Paula
Lemos (União Brasil).
DICA DE LEITURA DA SEMANA SANTA
Leia: “Piedade Pervertida – Um Manifesto Antifundamentalista em Nome de uma Teologia de Transformação”,
de Ricardo Quadros Gouveia, publicado pela editora Recriar.

SP: motorista com deficiência
podem pedir isenção do IPVA

Prefeitura e Cartório Eleitoral
promovem campanha para emissão
e regularização do Título de Eleitor

A prefeitura da Estância Turística de Barretos, por meio da
Secretaria Municipal de Assistência Social, e o Cartório Eleitoral promovem a campanha
para a regularização e emissão
de novos títulos de eleitor.
A ação acontece nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade até o dia 4 de maio, com

atendimento das 7h30 às 12
horas e das 13h30 às 17 horas.
Os interessados devem procurar o CRAS mais próximo
de suas residências portando
os seguintes documentos: Documento oficial de identificação com foto; Comprovante de
residência recente; e Comprovante de quitação militar para
os nascidos em 2003.

LOCALIZAÇÃO
CRAS 1 - Avenida Loja Maçônica Fraternidade Paulista, 1060 –
Bairro: Jardim Caiçara;
CRAS 2 - Rua 04 (Avenidas 35x37), 0745 - Bairro: Clementina;
Polo do CRAS 2 - Programa Criança Feliz - Av. Frederico Ozanam, 1175.
CRAS 3 - Rua Paulo Diogo Valim, nº 3 - Bairro: Zequinha Amêndola;
CRAS 4 - Rua 14, esquina da Avenida Araçatuba, 4077 - Bairro:
Ibirapuera.

Proprietários de veículos do
estado de São Paulo com deficiência de longo prazo ou autistas já podem solicitar a isenção
do Imposto sobre Propriedades
de Veículos Automotores (IPVA).
Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, o Sistema de Veículos (Sivei)
já está habilitado para receber esses pedidos de isenção do IPVA.
Podem se inscrever para a
isenção pessoas com deficiência de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual, sensorial e também os autistas.
O pedido deve ser feito até
o dia 31 de julho no site do Sivei . O proprietário deve apre-

sentar toda a documentação
exigida pela legislação.
Caso o pedido seja deferido, a isenção do IPVA de 2022
será garantida. Caso contrário,
o imposto será lançado e o proprietário do veículo terá o prazo
de 30 dias para o pagamento do
imposto, sem multa ou juros.
A secretaria informou que,
enquanto o processo não for analisado, o IPVA 2022 continua
suspenso para quem realizou as
solicitações. A secretaria alerta
ainda que veículos com valor venal para o IPVA 2022 entre R$ 70
mil e R$ 100 mil precisam pagar
o imposto relativo ao valor que
supera os R$ 70 mil.
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33º Batalhão fez aniversário e quem ganhou foi a
comunidade com a realização da Operação Saturação
No último dia 10, dia do
aniversário dos 36 anos do 33º
Batalhão de Polícia Militar do
Interior, instalado em Barretos,
foi desencadeada a “Operação
Saturação”, visando garantir a
continuidade da redução dos
indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva
para melhorar a percepção de
segurança das pessoas e inibir
a prática de crimes.
A Operação Saturação, que
faz parte da comemoração do
aniversário do batalhão, baseou-se na estratégia do comando e
objetivou a ampliação da ação

de presença policial, iniciando
por 12 horas, nos 19 municípios
abrangidos pelo 33º Batalhão.
Diversos pontos de ações
policiais foram montados, o que
culminou em resultado positivo,
sendo 112 pessoas abordadas, 5
pessoas presas em flagrante delito, apreensão de drogas, 1 arma
de fogo com 28 munições apreendidos e 80 veículos fiscalizados.
“A Polícia Militar do Estado de São Paulo atua diuturnamente na busca incessante da
maximização dos resultados
operacionais e registra mais
este importante trabalho em be-

Presidente da ACIB deixa
mensagem de Páscoa

nefício da sociedade. Por isso,
reforçamos: em caso de emergência, acione o Policial Mili-

Secretaria de Cultura realiza ações de
preparação para o Edital Concurso Viola SP
Encontros regulares já renderam propostas para a chamada pública deste ano
Músicos e estudiosos da viola
caipira participaram de encontro
realizado na última sexta-feira
na sede da Secretaria Municipal
de Cultura de Barretos, para esclarecimentos sobre a chamada
Pública 06/22 do edital Juntos
pela Cultura, que vai premiar os
melhores violeiros e violeiras do
estado de São Paulo.
Em Barretos, a gestão da
prefeita Paula Lemos, por
meio da Secretaria Municipal
de Cultura, já possui planejamento para a inscrição e capacitação destes artistas, que
vem sendo realizada por meio
de encontros periódicos.
As performances selecionadas integrarão a programação do Festival Revelando SP,
marcada para julho de 2022.
O secretário municipal de
Cultura, Rogério Teodósio, e
integrantes da equipe da pasta
coordenaram o encontro, que
orientou sobre o passo-a-passo
do preenchimento das informações e discutiu os principais
itens da chamada pública.
Entre os participantes, o jo-

vem Mateus Soares Lousano,
de 16 anos, morador no bairro
Nogueira, apresentou proposta
a ser enviada para concorrência.
Para Rogério Teodósio, os esforços da secretaria em orientar a
população são fundamentais para
trazer investimentos no setor cultural para nossa cidade.
“Os editais permitem a liberação de recursos para o desenvolvimento cultural de nossa
cidade. É uma forma de trabalharmos e desenvolvermos a
cultura”, disse o secretário.
PARA PARTICIPAR
Cada candidato deve enviar um vídeo, até o dia 23 de
abril, contendo uma performance solo que demonstre ca-

pacidade e qualidade técnica
como instrumentista. O vídeo
deve ter duração de até 15 minutos, além das informações
e documentações solicitadas
anexadas na inscrição online.
Mais informações sobre a
gravação do vídeo e preenchimento da documentação podem
ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Cultura,
localizada na avenida 15 esquina
com a rua 18, prédio do antigo
Forum. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas. Mais informações pelos telefones (17)
3612-2770/3612-2776, e também o whatsApp Grupo Violeiros: (17) 98841-5271 Nilson ou
(17) 99173-6046 Sila Moreira.

Programa do Sebrae-SP vai acelerar
startups da região de Barretos
Mentorias, conexões e meetups fazem parte da programação
do Start, programa de aceleração
do Sebrae-SP em parceria com
a Associação Brasileira de Startups (ABStartups). São 20 vagas
para a região de Barretos e as inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 8 de maio.
A edição de Barretos, promovida pelo Sebrae for Startups, conta com a parceria do
Bruto Valley (ecossistema de
inovação de Barretos), prefei-

tura e Harena Inovação, hub de
inovação do Hospital de Amor.
Podem se inscrever startups
que estejam em qualquer nível
de maturidade, desde a fase de
ideação a internacionalização.
O programa é totalmente
gratuito e começa em maio
com duração de três meses.
Cada startup contará com um
head de aceleração, que será
responsável pela avaliação do
desempenho, acompanhamento e direcionamentos sobre a

jornada de aceleração. Os empreendedores também poderão
se conectar com mentores especialistas para receber orientação sobre os desafios enfrentados para o crescimento.
O programa ainda prevê
a participação em programas
de acesso a mercado e capital,
meetups do Sebrae e na Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE). Outras informações pelo telefone
(17) 3321-6470 (opção 4).

tar mais próximo ou ligue no
telefone de emergência 190”,
diz comunicado do batalhão.

Samba Barretos
faz concurso
para revelar
novos talentos
O Samba Barretos abriu oportunidade para novos talentos do
samba e do pagode participarem
do festival, que em sua primeira
edição já é considerado o maior do
país. A ação acontecerá por meio
das redes sociais e com o envio de
um vídeo do artista para ser avaliado por uma comissão julgadora.
Três cantores serão escolhidos e
se apresentarão no palco do evento. A iniciativa para revelar novos
talentos tem a curadoria do produtor e diretor audiovisual Leandro
Brito, que lidera o principal canal de
samba e pagode do Youtube e o
aclamado podcast @britopodcast.
“Queremos abrir espaço para novos grandes talentos do gênero. O
samba e o pagode sempre tiveram
uma renovação muito bacana e o
próprio Samba Barretos traz bem a
mistura de gerações. E abrir essa
oportunidade para novos talentos
tocarem no mesmo palco que seus
ídolos é mais uma forma de apoiar
a força do samba e do pagode”,
afirma Fredy Restrito, um dos organizadores do Samba Barretos.
MECÂNICA DO CONCURSO
Para participar do concurso, o
candidato deverá preencher um formulário disponível na rede social do
evento (@sambabarretos), enviar
um vídeo mostrando todo seu talento e seguir as regras estabelecidas
e divulgadas no perfil e no próprio
formulário. A comissão julgadora
escolherá três artistas e cada um se
apresentará em um dia do evento.
“O vídeo enviado pelo participante
deverá ter qualidade de áudio para
ser avaliado por um corpo de jurados especializado no tema. O envio
do link do vídeo – que deve estar
postado no YouTube – será feito
também por meio do formulário.
Além disso, deve seguir as regras
disponíveis no formulário e na rede
social do Samba Barretos”, explica Leandro Brito. “Essa iniciativa é
inédita no meio do samba para um
festival desta dimensão. O grande
propósito do canal Leandro Brito é
fomentar talentos do gênero e essa
parceria é uma oportunidade imperdível para quem busca um espaço
na música”, continua o produtor.
Leandro Brito explica ainda que os
três cantores selecionados terão
despesas de viagem pagas pela organização do evento e tocarão junto
com grandes grupos que integram
a programação do festival no palco
principal. As inscrições podem ser
feitas até este sábado, 16 de abril.
O resultado será divulgado no dia
19 de abril, às 19 horas, durante live
no Canal Brito Podcast do YouTube
/britopodcast.
ATRAÇÕES
SAMBA BARRETOS
Serão 18 grandes shows em
três dias de programação que somarão mais de 40 horas de música
no Parque do Peão, em Barretos.
Além de samba e pagode, o evento terá todos os dias um “after”
com os principais nomes da trap
music. Tudo começa no feriado,
dia 21, com os shows de Dilsinho,
Mumuzinho, Menos É Mais, Vou
Zuar e L7NNON. Já na sexta-feira,
dia 22, é a vez de Sorriso Maroto,
Ferrugem, Di Propósito, Evolvência,
Akatu e Orochi. No sábado, dia 23,
os shows são de Raça Negra, Belo,
Turma do Pagode, Pixote, Presença, Karinah e Matuê. Mais informações e venda de ingressos por meio
do site do evento.

A presidente da Associação Comercial e Industrial de
Barretos, Jackelyne Rossini,
deixou uma mensagem de
Páscoa nas redes sociais da
entidade. A presidente falou
sobre as campanhas da associação para este período do
comércio, incluindo o sucesso da Campanha “Páscoa da
União”, em parceria com o
North Shopping Barretos, A
campanha foi encerrada com
sucesso de participação do público e destacou a necessidade
de reflexões neste período

Para Jackelyne Rossini,
“a Páscoa é tempo de renascimento, que também representa o momento atual do
comércio. A Páscoa é muito
importante para todo o comércio. A data tem um significado muito importante para
nós como cristãos, representa o renascimento de Cristo. E no comércio, também,
estamos conseguindo fazer
nossas ações, estamos rumo
à retomada da economia,
estamos caminhando para a
normalidade”, disse.

ACIB e North Shopping sorteiam
ovos da Páscoa da União
A Associação Comercial e Industrial de Barretos (ACIB) e o
North Shopping Barretos realizaram na última terça- feira, 12 de
abril, o sorteio dos ovos de chocolate da promoção Páscoa da
União, realizada pelo segundo ano
consecutivo. O sorteio foi realizado por aplicativo pela plataforma
Instagram da ACIB e do North Shopping. Comemorando o sucesso
de 4000 (quatro mil) participações,
a promoção sorteou 10 ovos de
250g de chocolate ao leite pela ACIB, 10 ovos de 277g Lacta/Sonho de
Valsa pelo North Shopping e 1 super ovo de 1 kg cedido pela OdontoCompany. A entrega ocorreu nesta quarta-feira (13). Ganhadores da
ACIB retiraram o prêmio diretamente na sede da associação, enquanto que os ganhadores do North Shopping e do Super Ovo Odontocompany retiraram na administração do North Shopping Barretos.

Em parceria com a prefeitura,
clube barretense oferece aulas
de xadrez para todas as idades

Uma parceria entre a prefeitura de Barretos, através
da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, e o Clube
de Xadrez “Irmãos Alonso”
CXB, viabilizou a realização
de aulas gratuitas de xadrez
para os barretenses.
Os interessados devem
procurar os professores Paulo,
Darley e Giovane, no clube, localizado na Avenida 13, nº 912,
entre as ruas 22 e 24, no centro.
As aulas são ministradas aos
sábados e domingos, das 14 às
18 horas. As inscrições podem
ser feitas diretamente no clube.
“Por ser o xadrez uma poderosa ferramenta de desenvolvimento das capacidades intelectivas, emocionais e sociais, o
Clube de Xadrez Irmãos Alonso
vem buscando cada vez mais
parcerias, inclusive com o poder
público, como essa feita com a
Secretaria de Esportes e Lazer,
que destinou para o c lube materiais para a prática, bem como

o incentivo e o apoio logístico.
Convém destacar também que
estamos em conversas com as
secretarias de Cultura e Educação, visando ampliar ainda mais
o projeto de xadrez”, disse o
professor Giovane Alves Nunes.
Para o secretário municipal
de Esportes, Tony Vieira Carvalho, investir nas mais diversas
modalidades esportivas é o intuito da pasta. “Estamos trabalhando para dar condições a todos os
esportistas, seja no skate, no basquete, no futebol, e também no
xadrez, essa modalidade espetacular que exercita acima de tudo
a mente dos atletas”, disse.
SOBRE O CLUBE
DE XADREZ
Criado em 2018, o Clube
de Xadrez de Barretos “Irmãos
Alonso” CXB, recebeu esse nome
como forma de homenagear os irmãos José Alonso (in memoriam)
e Adolfo Alonso, grandes incentivadores da prática do xadrez em
Barretos há mais 50 anos.
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Fundo Social de Solidariedade entrega mais
de 600 ovos para entidades assistenciais
O Fundo Social de Solidariedade de Barretos (FSS)
entregou 672 ovos de páscoa
aos assistidos de dez entidades assistenciais de Barretos,
na última sexta-feira (8).
No início da semana passada, a prefeita Paula Lemos
já havia realizado a entrega
dos ovos de chocolate para a
AMA, APAE e Casa Transitória André Luiz.
Desta vez, as instituições
atendidas foram o Centro
Raio de Luz, Casa de Convivência Dr. Mariano Dias,
Abavin, Casa de Passagem,
Casa Assistencial Trabalhadores da Última Hora, Casa
de Repouso Vila dos Pobres,

Tereos abre mais de 100 vagas de estágio
no programa Jovens Talentos 2022
Inscrições podem ser feitas até 22 de maio; programa tem previsão de início em agosto
A Tereos, uma das empresas
líderes em produção de açúcar e
etanol no país, está com as inscrições abertas para o programa de estágio Jovens Talentos
2022. São cerca de 120 vagas
voltadas para estudantes do ensino superior e o período para
inscrição vai até 22 de maio.
A Tereos oferece remuneração em linha com o mercado,
possibilidade de conhecer diferentes áreas de interesse, acompanhamento de desempenho,
treinamentos, projetos desenvolvidos ao longo do programa,
além de boa taxa de efetivação
– que foi de cerca de 60% na turma concluída em julho de 2021.
“O Programa Jovens Talentos é uma oportunidade
para que os estudantes possam

ingressar no agro em uma das
empresas líderes do setor. Estamos orgulhosos por contribuir
com carreiras ainda em formação e queremos oferecer o melhor para esses profissionais, de
forma que possam crescer em
suas atividades e prosperar no
mercado de trabalho”, afirma
Carlos Leston, Diretor de Recursos Humanos da Tereos.
O processo seletivo vai ocorrer de modo remoto, mas as vagas serão em modalidades presenciais ou híbridas. Há vagas
para todas as áreas e unidades da
empresa, incluindo unidades industriais, corporativo e BSC (escritório de serviços compartilhados), localizados no interior de
São Paulo, na região de Olímpia
e São José do Rio Preto.

As vagas são destinadas
para estudantes dos cursos de
Administração, Agronomia,
Ciências da Computação, Comércio Exterior, Contabilidade,
Direito, Economia, Engenharias Agronômica ou Agrícola,
Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia da

Computação, Engenharias Elétrica ou Eletrônica, Engenharia
Mecânica, Engenharia de Produção, Psicologia, Publicidade,
Comunicação, Relações Internacionais, Tecnologia da Informação, Química e Nutrição,
além de cursos afins. O programa de estágio tem previsão de
início em agosto.

Unifeb adquire peças anatômicas de animais
para Núcleo de Medicina Veterinária

O Núcleo de Medicina Veterinária do Unifeb (Centro
Universitário da Fundação
Educacional de Barretos) ampliou mais uma vez a estrutura de materiais de estudo do
Núcleo de Medicina Veterinária. Desta vez, foram adquiridas várias peças anatômicas
de animais, que servirão de
estudo para as aulas práticas.
De acordo com o coordenador do curso de Medicina Vete-

rinária, professor Walter Heinz
Feringer Júnior, entre as novas
peças estão esqueletos das principais espécies domésticas, como
cão, gato, suíno, bovino e equino.
“Os primeiros anos do estudo da Medicina Veterinária
são baseados nas disciplinas
básicas e a anatomia é uma das
mais importantes. A aquisição
das atuais peças vem completar o acervo que foi adquirido
no ano passado. Esse material

é de fundamental importância
para as aulas práticas, uma vez
que o aluno fixa e compreende
melhor o que foi ensinado para
ele durante a aula teórica”, explicou Feringer Júnior.
Além dos esqueletos, também foram adquiridos outras
importantes peças anatômicas, como órgãos dos sistemas cardíaco, digestório, respiratório, reprodutor, nervoso,
etc. Os materiais serão utilizados nas disciplinas de anatomia, fisiologia, obstetrícia e
fisiologia da reprodução.
Segundo Feringer Júnior,
esse tipo de investimento permite que a estrutura do Unifeb esteja cada vez mais preparada para
formar grandes profissionais.
“Não há possibilidade de
imaginar um futuro clínico ou cirurgião que não saiba anatomia.
Por isso, a implementação desse
laboratório, com a qualidade dessas peças, é importantíssima para

a competência dos médicos veterinários aqui formados. Agradeço à atual gestão da Unifeb por
entender a necessidade e autorizar a aquisição desse material e
de outros para disciplinas igualmente importantes. Com a chegada dessas peças, nossos alunos
terão uma excelente estrutura
para o começo de seus estudos na
Medicina Veterinária”, enfatizou
o professor.
De acordo com o pró-reitor
acadêmico, professor Claudinei
da Cruz, o Unifeb tem investido cada vez mais na ampliação
e modernização dos laboratórios e núcleos de estudo.
“Nosso objetivo é permitir
que além de todo o conteúdo
teórico necessário na formação,
o aluno também tenha uma vivência prática de sua profissão
compreendendo a dinâmica do
dia a dia e ficando cada vez
mais preparado para o mercado
de trabalho”, destacou Cruz.

Univesp está com inscrições abertas para o Vestibular 2022
A Universidade Virtual do
Estado de São Paulo (Univesp)
está com inscrições abertas
para o Vestibular de 2022. Para
o pólo Barretos serão ofertadas
120 vagas, divididas entre os
cursos de Pedagogia, Letras,
Matemática (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados,
Tecnologia da Informação,
Engenharia de Computação

(Eixo de Computação), Engenharia de Produção e Administração e Tecnologia em
Processos Gerenciais (Eixo de
Negócios e Produção).
As inscrições custam R$ 45
e devem ser efetuadas até o dia
25 de abril, às 23h59, pelo site:
vestibular.univesp.br. A prova,
composta pela parte objetiva
e redação, ocorre no dia 22 de

maio, às 13 horas, e os locais
oficiais serão divulgados no dia
13 de maio. Os cursos são gratuitos e realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), com início das aulas
previsto para agosto de 2022.
Para participar basta ter concluído o ensino médio ou com o
término previsto até o período
da matrícula. Os números de

inscrição do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), de
2019, 2020 e 2021, podem ser
informados no ato da inscrição
para que os resultados sejam
considerados na prova objetiva
e integrados à nota final.
Em Barretos, o Polo da
Univesp fica na Rua 21 de
Abril, 240 - Derby Club, e
atende pelo (17) 3322-8184.

Educandário Sagrados Corações, Associação Beneficente
Nossa Senhora do Rosário,
Instituto Cesalpina e Casa
Acolhedora Vovô Antônio.
“Na sexta-feira foram entregues mais 672 ovos de
páscoa para todas essas instituições e a partir de hoje
iniciamos a entrega para as
famílias atendidas pelo Fundo
Social. Queremos que todos

tenham uma páscoa doce e
cheia de amor e acolhimento”, disse Letícia Oliveira Lemos, presidente do FSS.
De segunda-feira (11) até
na quarta-feira (13), o Fundo
Social realizou somente a entrega dos ovos de páscoa para
as famílias cadastradas. A entrega de cestas básicas volta a
acontecer nos dias 18, 19 e 20,
em período integral.

Centrais sindicais lançam
agendas legislativa e
jurídica 2022 no Senado
Propostas visam a manutenção dos
direitos trabalhistas que restaram e,
mais do que isso, a reconquista dos muitos
que foram tirados dos trabalhadores
As 10 maiores centrais
sindicais do Brasil apresentaram suas pautas legislativa e jurídica para o ano de
2022. O lançamento ocorreu
na Comissão de Direitos Humanos (CDH) na última segunda-feira (11).
A reunião de lançamento das agendas foi presidida
pelo senador Paulo Paim
(PT-RS). Em linhas gerais,
Paim avalia que a pauta
das centrais busca se contrapor às reformas neoliberais feitas a partir de 2016,
especialmente trabalhista e
previdenciária, que teriam
sido feitas sob a promessa de
gerar milhões de empregos e
aumentar a renda da classe
trabalhadora, mas que não
teriam atingido estas metas.
“Essa pauta também se
contrapõe às prioridades que
o atual governo apresentou
ao Parlamento em 2022. O
governo insiste em projetos
que retiram direitos dos trabalhadores e diminuem o papel do Estado como indutor
do desenvolvimento social.
Em 2016, prometeram que
a reforma trabalhista geraria 10 milhões de empregos.
Depois, o atual governo prometeu que a reforma da Previdência geraria outros 10
milhões de empregos. Tenho
tudo isso gravado em debates
aqui na CDH mesmo. Mas o
que vemos é que o desemprego aumentou e a inflação
disparou, gerando fome e
miséria para milhões de brasileiros”, afirmou Paim.
Para o secretário de Relações do Trabalho e responsável da Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro
(Contraf-CUT)
pelo acompanhamento das
propostas de interesse dos
trabalhadores no Congresso
Nacional, Jeferson Meira, o
Jefão, a audiência marca a
retomada do debate sobre os
direitos trabalhistas. “A entrega da pauta de propostas das
centrais sindicais é um marco
da luta pela manutenção dos
direitos trabalhistas que restaram e, mais do que isso, pela
reconquista dos muitos que
nos foram tirados”, disse.

Jefão, que esteve presente
na audiência, explicou que
as centrais sindicais e os parlamentares comprometidos
com a classe trabalhadora estão engajados em reverter “a
perversa e mentirosa promessa dos que tentavam ludibriar
a sociedade quando pregavam que a reforma trabalhista ia trazer mais empregos e
segurança aos trabalhadores
e empresários”. Para ele, o
que se viu após isso foi totalmente o contrário. “Portanto,
seguimos na luta pela aprovação do estatuto do trabalho
e também por uma agenda
positiva nas relações de trabalho no Brasil”, completou.
Além de apresentar a posição das centrais sobre dezenas
de projetos trabalhistas em
pauta no Parlamento, a agenda legislativa também se posiciona sobre projetos de combate ao racismo estrutural, ao
avanço do desmatamento, à
liberação de agrotóxicos, à
ocupação de terras indígenas,
e apoia a igualdade salarial
entre homens e mulheres.
“Esperamos que essa
agenda fortaleça nossa interlocução na busca da ampliação
da proteção social e trabalhista, na geração de empregos de
qualidade e o crescimento dos
salários, baseados no desenvolvimento econômico inclusivo”, disse o sociólogo Clemente Ganz Lúcio, do Fórum
das Centrais Sindicais.
Quanto à agenda judiciária, Ganz Lúcio informou
que ela organiza ações hoje
submetidas ao julgamento
do Supremo Tribunal Federal (STF) que tratam de direitos trabalhistas.
“Buscamos
interagir
com a Suprema Corte na
perspectiva da efetivação e
ampliação dos direitos da
classe trabalhadora. Matérias trabalhistas, sindicais,
administrativas e previdenciárias, assim como outros
temas da cidadania no viés
de efetivarmos uma sociedade inclusiva, justa, ambiental
e socialmente responsável”,
concluiu o sociólogo. (Fonte: Agência Senado, com
edições da Contraf-CUT).
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COLINA

FSS entregou mais de 2
mil ovos de chocolate

O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com
a Secretaria de Educação e
Central de Alimentação, fez a
distribuição de 2.100 ovos de
chocolate entre os dias 12 e 13.
A entrega aconteceu nas unidades escolares e foi realizada
pelo Coelho, tradicional símbolo da Páscoa. A presidente do
Fundo Social, Liliana Taha, o
vice Campanholi, a coordena-

dora Loide Fernandes e a professora Leila Fracasso também
participaram da entrega.
Foram contemplados os
estudantes da rede de ensino,
das unidades de Educação
Infantil (creches e pré-escolas), das séries iniciais do
Ensino Fundamental (do 1º
ao 5º ano), alunos da APAE,
idosos do Asilo São José e
Grupo da 3ª Idade.

“É gratificante presentear
as crianças. Espero que elas
aproveitem os ovos, preparados com todo carinho e
lembrem-se que a Páscoa
simboliza a ressurreição de
Cristo”, destacou Liliana,
que acrescentou: “Agradeço
a engenheira da Central de
Alimentação, Beatriz Santos,
e toda equipe, pela dedicação
na confecção dos ovos”.

ESPORTES
Barretos conquista 37 medalhas em
etapa do Circuito Interior de Jiu Jitsu
Aconteceu no último domingo (10), o Circuito Interior
de Jiu Jitsu – Etapa São José do
Rio Preto. Com 39 atletas participantes, a equipe barretense
conquistou 37 medalhas, sendo
17 de ouro, 7 de prata e 11 de
bronze. Do total de lutadores,
mais de 15 atletas que nunca
haviam competido fizeram sua
estreia. Com o resultado a equipe sagrou-se campeã geral por
equipes na contagem de pontos
até a categoria Juvenil. A equipe agradeceu o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer.

Atletas de Barretos são
destaques no Judô e Luta Olímpica

JABORANDI

Prefeitura entrega laboratório com
tecnologia de ponta para alunos

Prefeito Silvinho destacou a importância
de se investir em tecnologia para as futuras
gerações. Na foto, explica o funcionamento
do equipamento a um dos alunos.

O aprendizado num laboratório com equipamentos
tecnológicos e de última geração já é realidade em Jaborandi, com a inauguração na última sexta-feira, 8, do 1º Fab
Lab que funciona no CIEB
(Centro Integrado de Educação Básica).
O espaço, totalmente climatizado e sob a supervisão do
Sesi, destina-se à capacitação
de alunos do ensino infantil e
fundamental das redes municipal e estadual de ensino. O
investimento com a aquisição
dos equipamentos e implantação do projeto foi de aproximadamente R$ 430 mil.
“A importância deste investimento para qualificação
dos nossos alunos no contraturno escolar impactará as próximas décadas e terá reflexos
positivos nas administrações,
tornando-se numa política pública de estado para transformação da vida dos cidadãos,
através da educação e qualificação de qualidade”, destacou

Os equipamentos de ponta são os destaques
do novo laboratório, que funciona no Cieb

o secretário de governo, Rodrigo Vaz de Almeida.
“Não posso deixar de realizar meus agradecimentos
especiais ao Stephan Vernillo,
nosso mestre de inclusão digital, que sonhou conosco e
encabeçou este projeto desde
quando era ainda era uma ideia
a ser implantada. Com muita
garra e determinação conseguiu implantá-lo com apoio integral de outros departamentos
municipais”, ressaltou o secretário em seu discurso.
SEMPRE APOIAREMOS
INICIATIVAS DESTA
MAGNITUDE
Na sequência, o vereador
André Junqueira fez uso da
palavra e enfatizou: “Estamos
sempre dispostos a contribuir
com ações eletivas que geram
o desenvolvimento do povo,
melhorando sua qualidade de
vida. Somos ciosos dos nossos deveres em fiscalizar o
Executivo, mas entendemos e
sempre apoiaremos iniciativas
desta magnitude que possibili-

tam que nossos jovens, desde
a adolescência, se qualifiquem
para alçar voos maiores”.
“Estudo recente apresentado no Fórum Mundial indica que até 65% das funções e
profissões atuais desaparecerão
ou serão trocadas por outras no
período de formação dos alunos que ingressam no ensino
infantil. Por isso a importância
deste investimento, que visa
agregar maiores conhecimentos, despertar a criatividade e as
potencialidades dos nossos estudantes, preparando-os desde
a base para os desafios do mercado de trabalho do século 21”,
declarou o prefeito Silvinho.
Também participaram da
solenidade os secretários Sílvia Helena Junqueira Franco
(Educação), Stephan Vernillo
(Comunicação) e Alessandra
Regina Vianna (Assistência
e Desenvolvimento Social),
além dos vereadores Antônio
Lima Júnior, Douglas e Marcelo, diretores, professores,
alunos e público em geral.
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A atleta Litchelly Alves da
Silva, representante do Estado
de São Paulo, e a equipe barretense Instituto Professor Chiba/
AWP/SMEL de Barretos, con-

quistou a 3° colocação, obtendo a medalha de bronze, no
Campeonato Brasileiro de Judô
- Região V, da Classe Sub13,
realizado pela CBJ - Confede-

ração Brasileira de Judô.
O evento aconteceu nos dias
8 e 9 de abril, em Curitiba/PR.
A equipe agradeceu a professora
Stefani Garbal e a prefeitura de
Barretos, através da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer,
por todo apoio, colaboração e
ótimas condições de trabalho.
LUTA OLÍMPICA
A barretense Stephanie
Dias, de 16 anos, atleta de luta
olímpica do Projeto REVELAR/Instituto Lino Barros e da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Barretos acaba de
conquistar uma vaga na seletiva para representar o Brasil no
Mundial que vai acontecer na
Normandia, na França.

Ciclistas barretenses conquistam
bons resultados no final de semana

A Estância Turística de
Barretos foi muito bem representada pelos seus atletas de
mountain bike no último final
de semana. A equipe barretense
participou do campeonato ALiga MTB, em etapa realizada na
cidade de Luiz Antônio/SP, trazendo ótimos resultados para a
cidade. Os ciclistas contam com
apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Equipe barretense conquista seis medalhas
em etapa do Campeonato Paulista de Karatê
A equipe barretense de karatê SMEL Barretos/Associação
Impacto conquistou seis medalhas na 3ª etapa classificatória do
Campeonato Paulista 2022 da FPK (Federação Paulista de Karatê), que aconteceu no sábado (9), na cidade de Santos. Composta
por sete atletas, a equipe coordenada pelo Shihan Sílvio Ricardo
– 5o DAN, pelos Senseis Vítor Rodrigues e Sílvia Mara, e pela
monitora Olivia Oliveira, trouxe para a cidade três medalhas de
prata, duas de bronze e uma de ouro. “A equipe de karatê da Associação Impacto agradece ao Secretário Municipal de Esportes
de Barretos, Tony Carvalho, e à prefeita de Barretos, Paula Lemos, pelo apoio e confiança”, disse Sílvio Ricardo.
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North Fashion
Day foi recebido
com emoção
pelo público

Depois de dois anos, o
desfile de moda do North Shopping Barretos invadiu corredores e passarela do centro
de compras no último sábado
e despertou a emoção do público presente. Trazendo uma
seleção de modelos que optou
pela diversidade de formas, o
North Fashion Day honrou o
lema do “a melhor versão de
você” ao apresentar várias versões de homens e mulheres na
passarela. No estilo flash mob,
foram três edições de desfiles, apresentando as tendências da moda Outono Inverno
2022, em vestuário, calçados,
acessórios, maquiagem, cabelos, adulto e infantil. Toda a
produção foi da equipe André
Pereira Agency, assim como o
cast de new faces. O gerente
do shopping, Ricardo Martins
Marques, disse que “os desfiles finalmente estão de volta
e o público mostrou que prestigia esse tipo de iniciativa.
Todas as lojas que mostraram
peças no North Fashion Day
estão colhendo os frutos deste investimento em marketing,
com clientes ansiosos por ver
outras peças das coleções.
Estamos felizes com os resultados desse evento”, finalizou
Marques. O North Shopping
B arretos inicia no próximo dia
24 uma campanha inédita, que
reunirá as promoções do Dia
das Mães e do Dia dos Namorados, estendendo-se até 12
de julho e sorteando R$ 30 mil
em vales-compra.

