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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 20 DE SETEMBRO

R$  4,153
Dólar Comercial Venda R$  4,153

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

IMAGENS DO DIA

atendimento a idosos

Neste sábado (21), a UBS 
localizada na Rua João Luís da 
Silva, no Barretos Dois, abrirá 
das 8 às 16 horas, para atender as 
mulheres interessadas em reali-
zar o exame de Papanicolau. As 
interessadas devem se dirigir a 
UBS, munidas dos documentos 
RG, CPF e Cartão SUS, para 
efetuar a coleta do exame. O 
objetivo desta ação é suprir a 
demanda de mulheres que tra-
balham durante a semana e não 
conseguem realizar o seu exame 
periódico. O exame de Papani-
colau é importante para prevenir 
ou diagnosticar precocemente 
o câncer do colo do útero, pois 
quando a doença é tratada em 
sua fase inicial as chances de 
cura são muito maiores.

RECAPEAMENTO NA 22 -  A prefeitura realizou na manhã 
desta sexta-feira (20), o recapeamento asfáltico na rua 22, trecho 
entre as avenidas 1 x 5. A obra foi executada com recursos próprios. 
Recentemente a prefeitura havia recuperado a mesma via, no trecho 
entre as avenidas 11 e 23, na região central da cidade.

Barretos é o município pau-
lista com maior registro de 
queimadas em 2019, segundo 
dados do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). Até 
na última quarta-feira (18), 613 
focos de incêndio foram iden-
tificados na cidade, contra 462 
em todo o ano passado.

Ainda de acordo com o 
Inpe, Colômbia, distante 46 
km de Barretos, está em ter-
ceiro lugar do ranking esta-
dual. Colômbia registrou 538 
incêndios desde janeiro, contra 
301 em todo o ano passado. Os 
municípios de Aramina, Mor-
ro Agudo e Guaíra também 
figuram entre as 15 cidades 
paulistas com maior número 
de queimadas.

Os dados do Inpe são em-

A equipe formada pelo 2° Sar-
gento PM Casagrande e Cabos PM 
Wendell e Belli, do 4º BPAmb - 3ª 
Cia - 2º Pelotão da Polícia Am-
biental recebeu uma denúncia  de 
que no Posto SJ, às margens da 
Rodovia Brigadeiro Faria Lima, em 
Barretos, havia um indivíduo num 
veículo GM Astra, comercializando 
2 filhotes de papagaio. No local, os 
policiais abordaram Cleiton Garcia, 
no veículo GM Astra, com 02 filho-
tes de papagaio em uma caixa de 
papelão. Ele disse aos policiais que 
aguardava um comprador de Olim-
pia, não sabendo informar nome ou 
outros dados do suposto compra-
dor. Diante do fato, foi elaborado  
Auto de Infração Ambiental, por 
transporte de animal silvestre, com 
penalidade multa simples no valor 
de R$ 1.000,00 e outro por maus 
tratos, no valor de R$ 6.000,00. 
As aves foram encaminhas para 
cuidados e elaboração de laudo 
por médico veterinário.

“Desde o dia 10 nos depa-
ramos com vários focos de in-
cêndio em diversas áreas do 
município [Colômbia]. Desde 
então os incêndios vem tomando 
proporções, mas no dia de hoje 
[quarta-feira,18] com os ventos 
fortes se tornou incontrolável 
colocando em risco as famílias 
do Assentamento Luis Gusttavo 
Henrique. Infelizmente com os 
fortes ventos os barracos foram 
atingidos, em média 12 barracos. 
Com a iniciativa de moradores 
conseguimos conter as cha-
mas evitando maiores perdas. 
Infelizmente, alguns animais (por-
cos,cavalos) e carros (dois veícu-
los) também foram atingidos pelas 
chamas. As famílias vivenciaram 
um verdadeiro momento de terror 
onde assistiram a perca de tudo 

o que tinham. Logo que notamos a intensidade do incêndio, provi-
denciamos a retirada de crianças e idosos para evitar a intoxicação. 
Ainda assim várias pessoas ficaram para ajudar a conter o fogo, mas 
infelizmente por falta de equipamentos e pessoas especializadas, mui-
tos tiveram intoxicação devido o contato direto com a fumaça intensa, 
alguns foram parar  no hospital. Infelizmente não é a primeira vez. Em 
2017 passamos por uma situação semelhante, mas dessa vez pior. 
Após o susto as familias estão se organizando para a reconstrução. 
Neste momento as famílias do próprio assentamento se organizarem 
entre si para providenciar dormitórios e alimentação para os atingidos”. 
Depoimento e foto enviados ao Portal de Notícias Colômbia por 
Nayra, do Assentamento “Luiz Gustavo Henrique”, em Colômbia.

Fumaça baixa encobre Barretos na tarde desta sexta (20), após o município ser atingido por fuligem e 
fumaça de incêndios na zona rural local e dos municípios de Colômbia e Guaíra durante toda a semana

PALCO DE LIXO NO SÃO FRANCISCO - Não é a primeira 
vez que registramos o fato. Uma área na rua SF-1, no bairro São Fran-
cisco, continua sendo usada de forma inconsequente, para descarga de 
lixo de todos os tipos. Nesta sexta-feira (20), novamente um morador da 
região enviou outra imagem pedindo providência contra os responsáveis.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Conferência Municipal de Assistência 
Social elege delegados para etapa estadual

Foi realizada na última quar-
ta-feira (18), a Conferência Mu-
nicipal de Assistência Social. Na 
oportunidade, foram eleitos os 
representantes para a conferência 
estadual. "A conferência é um mo-
mento nosso, para analisar, refletir, 
nos juntarmos, falar da política 
municipal e levarmos o resultado 
para a conferência estadual, mos-
trando e apontando o que estamos 
fazendo. Temos uma caminhada 
muito grande, boa e com avanços”, 
destacou a secretária municipal de 
Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Kelly Brito.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Alunos da rede municipal 
se destacam em concursos

Os alunos Matheus Martins 
de Oliveira, finalista na catego-
ria poema, da Olimpíada Esta-
dual de Língua Portuguesa; Ál-
varo Rodrigues Coimbra Neto, 
finalista da Olimpíada Nacional 
de Ciências; e Bruna Alice 
Santos Pereira, semifinalista do 
concurso de redação da EPTV 
– Ribeirão; puderam comparti-
lhar com o prefeito a alegria de 
suas conquistas e aproveitaram 
a oportunidade para agradecer 
todo o suporte que tem recebido 
por seus educadores.

Barretos é o município paulista com 
maior registro de queimadas em 2019
Número de incêndios no município e em Colômbia até setembro supera o total registrado em 2018

basados em imagens de satélite 
e representam diversos tipos 
de queimadas, desde incên-
dios em plantações e matas, 
até fogo em terrenos urba-
nos. Segundo a Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb) a qualidade do 
ar chega a “muito ruim” em 
algumas horas do dia.

Na última quarta-feira (18), 
o fogo destruiu plantações e 
matou animais em um assen-
tamento rural na zona rural 
de Colômbia. O vento forte 
ajudou a espalhar as chamas, 
fumaça e fuligem por toda a 
região. Em Guaíra também 
foram registradas queimadas 
em áreas rurais no mesmo dia. 

A fumaça encobriu Barre-
tos no período da tarde e início 

de noite em Barretos. A Defesa 
Civil chegou a emitir um alerta 
para baixa umidade do ar em 
toda a região. (Arte: G1)

Trânsito parado na 
balança entre Colômbia e 

Barretos, devido a mais um 
incêndio em mata à beira da 
rodovia Faria Lima na tarde 

desta sexta-feira (20).

UBS do Barretos 
Dois abre neste 

sábado para 
realizar exames 
de Papanicolau

Polícia Ambiental 
apreende 
pássaros 

que seriam 
comercializados



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.

Clareamento dos dentes
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agosto de 2006
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tiago angeruzzi Lopes
(cro/sp: 81643)

Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

As tendências parecem for-
tes: a polarização entre direita 
e esquerda, mais precisamente, 
entre os polos extremos do arco 
ideológico, não será atenuada. 

Ao contrário, a probabi-
lidade é que se expanda sob 
a hipótese de que é do alto 
interesse do bolsonarismo, 
manter a chama acesa como 
forma de manter permanente 
mobilização de exércitos sim-
patizantes do capitão.

No contraponto, os encla-
ves oposicionistas, divididos 
entre partidos, tentarão inte-
grar suas forças e apostar numa 
grande frente de combate à 
escalada direitista no país.

A incógnita gira em torno 
da liderança capaz de organi-
zar articulação dessa ampli-
tude, havendo quem aposte 
no nome de Luiz Inácio, hoje 
preso, mas caminhando para 
eventual liberação, que até 
pode ser a prisão domiciliar, 
situação, ao que se sabe, rejei-
tada pelo ícone petista.

Lula tem dito que só aceita 
a liberdade se ela vir com o fi-
gurino completo, ou seja, sem 
adereços para incomodá-lo, 
caso de uma tornozeleira ele-
trônica.  Ademais, há dúvidas 
se ele, solto, continuaria a 
usufruir direitos políticos. 

A interpretação vigente 
é a de que o ex-presidente, 
mesmo libertado, só poderia 
ser candidato ao completar 
89 anos. Mas teria condição 
legal para liderar uma frente 
oposicionista?

Enquanto seus advogados 
lutam por sua liberdade e re-
gate dos direitos políticos, os 
sinais no horizonte apontam 
para um jogo recíproco de 
interesses. Bolsonaro gostaria 
de ver Lula como alvo prefe-
rencial, sob o argumento de 
que ele é um demônio capaz 
de vestir o país de vermelho, 
enquanto o ex-metalúrgico 

Entre os efeitos da má higie-
ne bucal estão as cáries, a gen-
givite, a periodontite e a perda 
dos dentes. Felizmente, com os 
cuidados apropriados, como a 
limpeza correta e regular dos 
dentes, podemos prevenir a 
maioria desses problemas.

Se não limpamos bem nos-
sos dentes todos os dias, cor-
remos um grande risco de ter 
cárie. Seus sinais são aqueles 
furinhos visíveis nos dentes, 

Atualmente no Brasil 
há 9,3 milhões de mulheres 
empreendedoras, segundo a 
Agência Sebrae de Notícias, 
o que representa 34% de todos 
os negócios formais e infor-
mais do país. A busca pela 
independência financeira ou 
ter uma outra fonte de renda 
são os principais motivos que 
levam as mulheres a se torna-
rem empreendedoras.

O número de mulheres que 
são chefes de família também 
é um número considerável. Se-
gundo a Relação Anual de Infor-
mações Sociais (RAIS) de 2017, 
dos 2,6 milhões de empregos em 
cargos de chefia, 1.143.821 eram 
ocupados por mulheres.

Um estudo chamado Mu-
lheres, Empresas e Direito 
2019, feito pelo Banco Mun-
dial, mostra que o Brasil, se 
comparado a outros países, en-
contra-se em uma boa posição 
no que diz respeito a liberdade 

A Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) avalia como 
positiva a decisão do Banco 
Central em reduzir a taxa 
de juros de 6% para 5,5%, 
dando sequência ao ciclo de 
quedas que teve início em 
julho deste ano.

O Comitê de Política Mo-

O Indicador de Ativida-
de do Comércio da Serasa 
Experian apresenta uma de-
saceleração no movimento 
dos consumidores em lojas 
de todo o país, em agosto de 
2019, quando comparado com 
o mesmo mês de 2018. 

Apesar do aumento de 
1,5%, este é o pior desem-
penho desde maio, quando 
o crescimento foi de 4,0%. 
Quando comparado com ju-
lho/19, a queda foi de -0,9%, 
enquanto a variação do acumu-
lado dos oito primeiros meses 
do ano mostrou alta de 0,9%.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
este movimento sinaliza uma 
desaceleração, mas ainda não é 
possível apontar uma tendência. 

"A fraca recuperação da 
economia e os altos índices de 
inadimplência do país ainda 
fazem os consumidores prio-

Gosta de "beliscar" toda hora? 
Conserve sua dentição

dor ao mastigar e sensibilidade 
ou dor nos dentes.

Quando não retiramos re-
gularmente os carboidratos da 
comida e da bebida que inge-
rimos, eles permanecem em 
contato com os dentes e servem 
de alimento para as bactérias 
responsáveis pela cárie. 

A placa começa a se formar 
sobre os dentes 20 minutos 
depois de comermos; portanto, 
quem gosta de beliscar toda 

hora precisa cuidar da limpeza 
dos dentes com mais frequên-
cia, não apenas duas vezes por 
dia. Na verdade, essas bacté-
rias estão praticamente sempre 
presentes na boca e a limpeza 
frequente, além do baixo con-
sumo de doces, acaba evitando 
a formação de cáries.

A boa limpeza dos dentes 
também evita que a cárie cau-
sada por bactérias progrida e 
se transforme em gengivite ou 
doença gengival.

o caminho do meio é o maior

gaudêncio torquato
Jornalista, professor titular 
da USP, consultor político 

e de comunicação

gostaria de mirar nesse capi-
tão que defende a ditadura, 
faz loas a torturadores, ame-
açando fazer o país regredir 
aos idos de chumbo.

Ocorre que a política, como 
água, caminha sinuosa entre as 
reentrâncias das pedras. Não 
depende apenas da vontade de 
seus comandantes. Depende 
de fatores como satisfação, 
social, segurança coletiva, 
sensação de que as coisas estão 
melhorando. E, que fique cla-
ro, a política navega ao sabor 
das circunstâncias.

Analisemos essa última 
hipótese. Podemos projetar 
a continuidade do discurso 
polarizado entre direita e 
esquerda, o bolsonarismo e 
seus contrários. 

Logo, é possível aduzir 
que amplos segmentos so-
ciais, particularmente habi-
tantes do meio da pirâmide, 
não suportarão conviver por 
muito tempo com lengalenga 
raivosa, tiroteios recíprocos, 
como se o país fosse puxado 
por um cabo de guerra. 

Mais cedo ou mais tarde, a 
saturação da artilharia expres-
siva chegará ao pensamento 
racional, afastando milhões 
de brasileiros dos conjuntos 
emotivos que se esgoelam. 

Conhecendo um pouco as 
motivações que mexem com 
a índole nacional, pode-se en-
xergar o início de um processo 
de esgotamento do discurso 
sem eira nem beira, apenas 
focado no ataque recíproco.

A partir dessa óbvia consta-
tação, continua-se a aduzir que 
não haverá clima para guerras 
violentas, ataques suicidas, 
ressurreição da ditadura, como 
alguns preferem. 

Os contingentes do meio 
da pirâmide, como o agru-
pamento de profissionais li-
berais, enxergarão a melhor 
maneira de atravessar o cabo 

das tormentas: as águas mais 
calmas que correm no meio 
do oceano.

A imagem é a de um mar 
se abrindo para dar passagem 
aos núcleos racionais, ordei-
ros, perfilados sob a bandeira 
do crescimento e dispostos 
a escolher seus dirigentes 
entre aqueles que encarnem a 
ordem, a harmonia, o aperfei-
çoamento institucional.

Dito isto, emerge nos hori-
zontes sociais o florescimento 
de um gigantesco corredor 
central, onde partidos políti-
cos, organizações não gover-
namentais, associações de to-
dos os tipos e suas lideranças, 
se darão as mãos em torno de 
um projeto de união nacional.

Chegar-se-á facilmente à 
hipótese de que a salvação 
do país não sairá dos extre-
mos do arco ideológico, mas 
dos protagonistas do meio. 
Novos figurantes se mostra-
rão, com ideias, propostas 
e visões. Os radicalismos 
serão naturalmente elimi-
nados ou, em alguns casos, 
reduzidos a dimensões bem 
menores e até previsíveis no 
bojo de uma democracia.

Em suma, sairemos do 
apartheid social para ingressar 
num espaço de convivência e 
ouvir um discurso menos con-
flituoso. A imagem é utópica? 
É possível. Mas nossa índole 
não se acostuma com a belige-
rância que consome energias e 
dispersa esforços.

2022 está longe. Veremos, 
ainda, nuvens pesadas sobre 
algumas Nações. A vitória de 
Trump em novembro de 2020 
não é mais uma certeza. E se 
a recessão pegar de chofre os 
EUA, sentiremos por aqui os re-
flexos. Demos tempo ao tempo.

Mulheres representam 34% dos 
cargos de liderança no Brasil

das mulheres em se deslocar, 
iniciar em um emprego, traba-
lhar sem a permissão do marido 
e tendo autonomia de gerenciar.

Mas as mulheres empreen-
dedoras ainda encontram outra 
dificuldade: as linhas de finan-
ciamentos. O valor de crédito 
disponibilizado para emprésti-
mos para elas em instituições 
bancárias é de R$ 13 mil a 
menos do que para os homens 
e a taxa de juros é de 3,5% a 
mais — mesmo que o público 

feminino represente uma taxa 
de inadimplência menor que 
o público masculino, sendo 
3,7% para 4,2%.

As mulheres ainda en-
frentam muitas dificuldades 
relacionadas ao preconceito 
e ao machismo dentro das or-
ganizações quando o assunto 
é o mercado de trabalho. Um 
bom exemplo são os salários 
pagos a elas, que, segundo a 
RAIS, representam 69,8% do 
salário dos homens. 

FecomercioSP considera benéfica 
redução da Selic para 5,5%

Para a federação, a queda dos juros é indispensável para 
acelerar a retomada do emprego e baixar o custo da dívida

netária (Copom) não entrou 
no clima de euforia no início 
de 2019, resistiu para não 
diminuir os juros à época, 
e também não se apavorou 
quando a inflação deu sinais 
de elevação diante de um 
cenário político mais contur-
bado no primeiro trimestre. 

Mostrou independência 
quando devia e, por isso, a 

entidade também acredita que 
a formalização da independên-
cia do BC por parte do gover-
no, seria muito bem vista pelo 
mercado financeiro.

Para a FecomercioSP, a re-
dução da Selic é indispensável 
para acelerar a retomada do 
emprego e baixar o custo da 
dívida, principalmente, para 
um país com elevado grau de 
endividamento como o Brasil.

A expectativa da federação 
é que esse ciclo de quedas con-
tinue no âmbito de um cenário 
nacional favorável, visto que 
mesmo com a recente volatili-
dade e desvalorização do real 
frente ao dólar, a inflação se 
manteve estável.

Assim, a tendência é que a 
Selic chegue a 5% no início de 
2020. Contudo, entende que é 
preciso ter atenção ao cenário 
externo e vigilância contínua 
a cada momento.

“atividade do comércio cresce 1,5% em agosto, 
mas tem o pior desempenho dos últimos 
quatro meses”, revela Serasa Experian

rizarem outros gastos. Ainda 
temos datas importantes para 
o comércio no segundo semes-
tre, que irão impactar o indica-
dor", comenta o economista. 

Ainda assim, o Dia dos Pais 
fez com que a atividade ficasse 
positiva, já que em 2019 a data 
teve o melhor desempenho dos 
últimos seis anos. 
Tecidos e veículos

A alta de 1,5% na variação 
anual (agosto/18 x agosto/19) 
foi puxada pelos segmentos de 
tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios, e por veículos, motos 
e peças, que apresentaram cresci-
mento de 3,8% e 3,7%, respecti-
vamente, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior. 

Materiais de construção 
(2,8%), móveis, eletrodomés-
ticos, eletrônicos e informá-
tica (1,9%) e supermercados, 
hipermercados, alimentos 
e bebidas (0,1%) também 

apresentaram alta, enquanto 
combustíveis e lubrificantes 
tiveram queda de -5,9%. 

A variação entre agosto/19 
e julho/19, feitos os ajustes sa-
zonais, mostra que os segmen-
tos mais impactados foram 
Combustíveis e Lubrificantes 
e Veículos, Motos e Peças, 
ambos com queda de -1,4%. 

No acumulado de janeiro a 
agosto de 2019, o crescimento 
de 0,9% foi impulsionado 
por Veículos, Motos e Peças 
(10,6%) e Material de Cons-
trução (5,6%). Os demais seg-
mentos apresentaram queda.
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De acordo com o Centro 
de Vigilância Epidemiológica, 
órgão ligado à Secretaria de 
Estado da Saúde, São Paulo 
registrou este ano, até o mês 
de agosto, 17,7 mil casos e 5 
óbitos relacionados a acidentes 
com escorpiões. No ano passa-
do, que teve o maior número 
de casos de acidentes nos úl-
timos 30 anos, foram mais de 
30 mil casos registrados, com 
13 mortes confirmadas. 

O biólogo Giuseppe Pu-
orto, membro do Conselho 
Regional de Biologia da 1ª 
Região (SP, MT, MS), afirma 
que o problema é comum nas 
regiões urbanas. “Os escorpi-
ões invadem as casas atrás de 
baratas, mas acabam também 
buscando onde se alojar”.

Ele explica que nas grandes 
cidades a espécie mais perigosa 
é o escorpião amarelo (Tityus 
serrulatus), que se reproduz 
por partenogênese (ou seja, a 

Inscrições para o Time de 
Valor são gratuitas e vão até 11 de 
outubro. O salário é de R$ 4,5 mil

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico do Estado 
de São Paulo, em parceria com 
a Aliança, realiza a abertura do 
processo seletivo “Time de Valor” 
para a contratação de 16 Diretores 
Regionais de Trabalho e Empre-
endedorismo, que vão atuar no 
controle operacional dos Postos 
de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) do Estado de São Paulo.

As inscrições são gratuitas e 
poderão ser realizadas até o dia 11 
de outubro. Na primeira etapa, os 
interessados devem fazer o cadastro 
pelo site www.timedevalor.sp.gov.br.

Para participar do processo 
seletivo, é necessário ter o ensino 
superior completo, quatro anos de 
experiência em assuntos relaciona-
dos ao cargo e dois anos em posições 
de liderança. Para o melhor desem-
penho deste cargo, o conhecimento 
e a vivência das principais caracte-
rísticas das regiões escolhidas são 
considerados importantes.

Aos candidatos que se inscre-
veram na etapa inicial, divulgada 
em janeiro, também é preciso pre-
encher o cadastro na plataforma 
online para prosseguir nas próxi-
mas fases do processo seletivo.

A remuneração mensal inicial 
é de R$ 4.562,00 para 40 horas 
semanais. O funcionário contará 
com veículo oficial para desem-
penho de suas funções, além de 
vale-refeição de R$ 26,00 por dia 
e cartão combustível.

O cargo de Diretor Regional 
de Trabalho e Empreendedoris-
mo, enquadrado como Diretor 
Técnico II, é um cargo em co-

Continuam abertas as ins-
crições para o concurso públi-
co da secretaria de Saúde de 
Barretos. O prazo se estende 
até 30 de setembro pelo site 
da Vunesp (www.vunesp.com.
br). São oferecidas 10 vagas 
imediatas e mais cadastro de 
reserva. Poderão se candidatar 
profissionais de nível médio, 
técnico e superior.

As vagas para ensino médio 
completo são dos cargos de 
agente de controle de vetores, 
agente de saúde pública e técni-
co de laboratório, com salários 
de R$ 1.244,45 a R$ 1.711,92.

As vagas para ensino mé-
dio/técnico são dos cargos de 
auxiliar de consultório dentá-
rio e técnico de enfermagem, 
com salários de R$ 1.280,56 e 

R$ 1.997,23, respectivamente.
As vagas para nível supe-

rior são todas de médicos, em 
várias especialidades, com 
remuneração de R$ 8.518,40 
a R$ 12.777,60.

A taxa de inscrição é de R$ 
80 para cargos de nível médio/
técnico e R$ 123 para nível su-
perior, com pagamento deven-
do ser feito até 1º de outubro.

O Governo de São Paulo, 
por meio do programa Res-
peito à Vida, promove está 
apoiando mais de mil iniciati-
vas em todo o Estado durante a 
Semana Nacional do Trânsito. 

A mobilização inclui ações 
de fiscalização e educação com 
foco na condução responsável e 
na cidadania em ruas e estradas.

Segundo os dados do Info-
siga SP para a região de Bar-
retos, para cada acidente fatal 

As inscrições para os in-
teressados em fazer parte 
da CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes), gestão 2019/2021, da 
prefeitura de Barretos, es-
tão abertas desde a última 
quinta-feira (19), com prazo 
final no dia 4 de outubro. 
Podem participar do processo 
eleitoral, todos os servidores 
da administração municipal 
direta, independentemente do 
tipo de vínculo de trabalho.

As inscrições devem ser 
feitas junto aos membros da 
comissão eleitoral, que está 
instalada no Serviço Espe-
cializado em Engenharia de 
Segurança em Medicina do 
Trabalho, na sala 26 do Com-

BARRETOS - A secretaria mu-
nicipal de Saúde confirmou que 53 
barretenses foram picados por escor-
pião, somente no primeiro semestre 
deste ano, com média mensal de 
8,8 acidentes, mas sem registro de 
morte. Segundo a secretaria, durante 
todo o ano de 2018, o órgão recebeu 
181 notificações ou 15 a cada mês, 
também sem ocorrência de óbito. 
Trabalhadores da construção civil, 
madeireiras, transportadoras ou dis-
tribuidoras de hortaliças, legumes e 
frutas são considerados grupos de 
risco, assim como crianças e idoso. 
Crianças abaixo dos 7 anos de idade, 
também correm mais risco de ter 
sintomas longe do local da picada, 
por isso é necessário socorrê-las o 
mais rápido possível.

Inscrição para concurso da secretaria 
municipal de Saúde vai até o dia 30

abertas as inscrições para eleição 
da CIPa da prefeitura de Barretos

plexo Administrativo na rua 
30, antiga sede da prefeitura, 
no bairro Baroni.

Conforme o cronograma, 
a homologação das inscri-
ções será feita no 7 de outu-
bro. A eleição acontecerá das 
8 horas do dia 14 de outubro, 
até às 15 horas do dia 18 de 
outubro, em votação secre-
ta, pelo site www.barretos.
sp.gov.br e a apuração acon-
tecerá no dia 18 de outubro, 
a partir das 15 horas.

Assumirão a condição de 
membros titulares os qua-
tro candidatos mais votados. 
Os três subsequentes ficarão 
na condição de suplentes. A 
CIPA será formada também 
por quatro membros titulares 

indicados pelo prefeito e mais 
três suplentes.

No período de 4 a 8 de 
novembro, os membros da 
CIPA passarão por treinamento 
e a posse acontecerá no dia 
18 de novembro. A comissão 
eleitoral é formada por Liliana 
Paglione Carasek, Rafael de 
Oliveira Cavanha e Rodrigo 
Macedo Martinelli.

Infosiga SP apresenta dados de acidentes na região de Barretos

há 20 ocorrências com feridos. 
A média do Estado é de 27 
acidentes para cada óbito. 

Em agosto foram registra-
das 14 fatalidades causadas por 
acidentes na região, aumento 
de 367% na comparação com 
o ano passado (3 fatalidades).

NúmERO dE 
AcidENTES E fATAli-

dAdES NO ESTAdO
Entre janeiro e agosto deste 

ano, houve cerca de 11,8 mil 

acidentes com vítimas por mês 
(94,3 mil em oito meses) em 
todo o Estado. 

Dessas ocorrências, 79% 
aconteceram em vias urbanas 
e 39% durante os períodos da 
noite e madrugada. Metade 
dos acidentes foram colisões 
contra outros veículos.

Já os dados para fatalida-
des do Infosiga SP de agosto 
apontam aumento de 2,8%, 
com 478 casos registrados 
neste ano e 465 em 2018. No 
acumulado do ano, a redução 
é de -1,6% (3.549 fatalidades 
contra 3.607 nos primeiros 8 
meses de 2018).

Houve aumento no número 
de vítimas motociclistas (170 
contra 137 no ano passado, 
+24,1%) e pedestres (128 
contra 121, +5,8%). 

Entre ocupantes de auto-
móvel, a redução foi de -8,7% 
(116 contra 127). O índice 
é praticamente estável para 
ciclistas (40 óbitos neste ano 
contra 41 em 2018, -2,4%).

Estado de São Paulo já tem mais de 17 mil 
casos de acidentes com escorpiões em 2019

fêmea se reproduz sozinha), e 
que a melhor maneira de evitar 
a visita desses aracnídeos é 
justamente manter os lugares 
limpos, livres de entulhos.

“No quintal de casa evite o 
acúmulo de telhas ou de tijo-
los, por exemplo. Eles podem 
se esconder entre as frestas. E 
se perto de casa tiver algum 
terreno baldio, peça para que a 
prefeitura providencie a limpe-
za do local”, orienta o biólogo.

Se for picado, o biólogo 
recomenda que procure um 
serviço de atendimento médi-
co o mais rápido possível. “A 
pessoa deve ser levada para o 
local mais próximo que tiver”, 
avisa. Geralmente, primeiro 
é aplicado um medicamento 
para aliviar a dor provocada 
pela picada do escorpião. E de-
pois, se for o caso, é aplicado 
o soro antiescorpiônico. 

“O medicamento neutraliza 
as toxinas do veneno circulante 

no corpo”, esclarece Puorto. A 
aplicação é geralmente indica-
da para crianças e idosos, con-
siderados maior grupo de risco.

Governo de São Paulo abre processo seletivo com 16 vagas 
para Diretores regionais de Trabalho e Empreendedorismo

missão estatutário de livre 
provimento do Governo do 
Estado de São Paulo. 

SOBRE O cARgO
O profissional terá a 

missão de propagar e gerir 
os programas e políticas pú-
blicas de apoio ao trabalho 
e empreendedorismo, em 
uma das 16 Regiões Admi-
nistrativas do Estado de São 
Paulo. Os 16 diretores regionais 
devem assegurar o pleno funcio-
namento operacional dos Postos 
de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) que compõem sua região, 
bem como, atuar na ligação entre 
estes agentes locais e a Coordena-
ria de Empreendedorismo, Renda 
e Trabalho (CERT). O Diretor 
Regional de Trabalho e Empre-
endedorismo exerce papel deci-
sivo na redução do desemprego 
e aumento do empreendedorismo. 
Espera-se que ele seja capaz de:
 - Obter e manter boa articulação 
local visando novas vagas de em-
prego e empreendimentos;
- Alcançar e preservar o bom 

funcionamento operacional dos 
PAT’s de sua região;
- Assegurar os melhores resul-
tados dos eventos da CERT em 
sua localidade, colaborando na 
sua organização, realização e 
divulgação;
- Fomentar os programas de 
qualificação técnica, dentro dos 
programas da CERT e parceiros, 
para os trabalhadores e empreen-
dedores de sua região;
- Visitar os PAT’s dos municípios 
de sua região, buscando o supri-
mento de materiais necessários;
- Visitar as empresas da região em 
busca de intermediação de mão de 
obra local.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (23/09) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ANALISTA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
BALCONISTA

CASEIRO
CORRETOR DE IMÓVEIS

COSTUREIRO
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE

COZINHEIRO GERAL
ELETRICISTA DE AUTOS

ELETRICISTA INDUSTRIAL
EMPREGADA DOMÉSTICA

ENGENHEIRO ELÉTRICO
MECÂNICO DE CAMINHÕES MERCEDES 

OPERADOR DE COMPUTADOR
OPERADOR DE ESCAVADEIRA

OPERADOR DE ROLO
TÉCNICO CONTÁBIL
TÉCNICO CONTÁBIL

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao lado do North 
Shopping Barretos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados, das 8 às 12 horas, munidos de 
PIS/Pasep/NIT, CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, e a minis-
tra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damares 
Alves, lançaram, em Brasília, 
campanha de valorização da 
vida e de combate à depressão. 

Com o conceito “Se liga! 
Dê um like na vida”, a cam-
panha tem o objetivo de esti-
mular o jovem a compartilhar 
momentos com a família e 
amigos, conversar mais, for-
talecendo a importância do 
diálogo e desmistificando a 
vida virtual. A iniciativa tam-
bém reforça a necessidade de 
ficar atento aos sintomas da 
depressão e de buscar ajuda.

“Essa campanha é pensada 
para internet, rádio e televisão, e 
aciona todos que estão próximos 
dos jovens: escola, família e 
Centros de Atenção Psicossocial 
(Caps). A depressão muitas vezes 
é vista como excesso de drama e 
esse estigma é amplificado nas 
redes sociais, ambiente onde as 
pessoas estão sempre sorrindo, 
sem revelar seus dramas pesso-
ais. Por isso, precisamos trazer as 
pessoas para o mundo real e falar 
de saúde mental. A saúde mental 
será o principal agravo que vai 
levar as pessoas às unidades de 
saúde nas próximas décadas”, 
explicou o ministro Luiz Henri-
que Mandetta. 

Para a ministra Damares Al-
ves, o foco aos jovens é um dife-
rencial da campanha. “Fico feliz 
com a parceria do Ministério da 
Saúde no combate à depressão 
e à violência autoprovocada. O 
ministro já havia manifestado 
atenção à saúde mental dos 
povos indígenas e agora em 
relação aos jovens”, disse.

Entre 2015 e 2018, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) registrou 
aumento de 52% nos atendimen-
tos, ambulatorial e de internação, 
relacionados à depressão, pas-
sando de 79.654 para 121.341 
procedimentos. Na faixa etária 
de 15 a 29 anos, público-alvo 
da campanha, o aumento foi 

O número de suicídios 
entre os policiais civis de São 
Paulo aumentou 150% nos 
últimos quatro anos. 

Segundo dados da Acade-
mia de Polícia Civil de São 
Paulo, revelados durante a 
Palestra de Prevenção ao Sui-
cídio, realizada pelo delegado 
professor Roberto Santos da 
Silva, enquanto em 2014 foram 
registrados 4 suicídios, em 
2018 esse número saltou para 
10. Durante esse período, 33 
policiais tiraram a própria vida.

A incidência do suicídio no 
período analisado foi maior 
entre investigadores de polícia 
(12 casos), carcereiros (5), 
cargo extinto em 2013 e trans-
formado este ano em agente 
policial, e escrivães (4). 

As menores incidências 
estão entre os papiloscopistas e 
os atendentes de necrotério, com 
um caso cada. As carreiras de 
agente policial, agente de teleco-
municações, delegado, auxiliar 
de papiloscopista e fotógrafo 
técnico-pericial computaram, 
cada uma delas, dois casos. A 
maioria das vítimas é do sexo 
masculino, com 26 ocorrências.

Os dados revelam que, em 
São Paulo, o suicídio mata 
mais policial civil do que o 
confronto com criminosos. 

Segundo relatório enviado 
ao Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Paulo 
(SINDPESP), pela Secretaria 
de Segurança Pública, o nú-
mero de suicídios registrados 
entre os anos de 2014 e 2018 
foi 150% maior que a inci-
dência de mortes em ações de 

A baixa umidade do ar está 
entre os causadores de infec-
ções e crises alérgicas. Con-
selho de Medicina recomenda 
adoção de ações preventivas e 
a consulta a um médico

Com a chegada da primave-
ra, o tempo seco e a dissemina-
ção do pólen das flores ajudam 
a aumentar o número das cha-
madas “doenças da primavera”. 

São as crises alérgicas e os 
problemas respiratórios moti-
vados pelas características da 
estação e que afetam principal-
mente crianças e idosos. 

Em setembro, o conhecido 
mês das flores, as doenças sazo-
nais mais comuns são asma, cata-
pora, caxumba, rinite e conjunti-

Governo federal lança campanha de 
valorização da vida e de combate à depressão

de 115% no mesmo período, 
evoluindo de 12.698 para 27.363 
procedimentos. Esse crescimen-
to pode ser consequência de uma 
maior procura das pessoas por 
assistência ou do aumento de 
casos na população.

No Brasil, estima-se que 
14,1 milhões de pessoas apre-
sentem diagnóstico de trans-
tornos ou sofrimentos mentais, 
de acordo com a Pesquisa Na-
cional de Saúde (PNS) 2013, 
do Ministério da Saúde. 

O levantamento também 
aponta que 7,6% dos brasileiros 
de 18 anos ou mais receberam 

diagnóstico de depressão por 
profissional de saúde mental. 
No mundo, nos últimos 10 
anos, o número de pessoas com 
depressão aumentou 18,4%, se-
gundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

A depressão é um transtorno 
mental caracterizado por tristeza 
persistente e pela perda de inte-
resse em atividades normalmente 
prazerosas. Entre os maiores 
obstáculos para o tratamento está 
o estigma social associado aos 
transtornos mentais. Esse fator 
pode contribuir para formas graves 
da depressão, como risco de morte.

número de suicídios entre policiais civis de 
São Paulo mais que dobra em quatro anos

combate ao crime. 
Os dados foram obtidos em 

resposta ao ofício encaminhado 
pela presidente do SINDPESP, 
Raquel Kobashi Gallinati.

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 90% 
dos casos podem ser evitados 
se o paciente tiver atendimento 
especializado adequado. 

Buscar ajuda é fundamen-
tal. Mas a Polícia Civil de 
São Paulo oferece um serviço 
de apoio tímido destinado à 
classe, que está historicamen-
te mais propensa ao suicídio, 
conforme revelam estudos fei-
tos em várias partes do mundo. 

Raquel Kobashi, que é es-
pecialista em Ciências Penais, 
acredita que essa realidade é um 
reflexo direto do sucateamento 
da Polícia Civil ao longo de 
décadas e a desvalorização dos 
policiais paulistas, que recebem 
os piores salários do Brasil. 

“Percorremos todo o inte-
rior de São Paulo e em todos 
os 10 Deinters (Departamentos 
de Polícia Judiciária de São 
Paulo Interior) visitados, co-
lhemos relatos de policiais que 

estão acumulando funções em 
jornadas ininterruptas, desres-
peitando normas internacionais 
do trabalho. Temos policiais 
desempenhando a função de até 
cinco colegas e a consequência 
disso é o aumento dos proble-
mas relacionados ao estresse, 
síndrome de burnout e a de-
pressão”, afirma a especialista 
em Ciências Penais.

Outra reclamação constan-
te é o aumento do número de 
afastamentos por doenças psi-
quiátricas, como a depressão. 

“Não foram poucas as ve-
zes em que um policial nos 
procurou para falar que muitos 
colegas estão adoecendo por 
sobrecarga, decorrente do de-
ficit de profissionais que, hoje, 
chega a 14.206 profissionais, 
o equivalente a 34% de todo 
efetivo da Polícia Civil no 
Estado”, completa a presidente 
do SINDPESP.

Por causa dessa situação, 
o SINDPESP enviou uma re-
clamação à Organização Inter-
nacional do Trabalho, denun-
ciando as precárias condições 
na Polícia Civil de São Paulo. 

Chegada da primavera pede cuidados 
para evitar doenças respiratórias

vite alérgica. As reincidências de 
crises de rinite alérgica podem 
desencadear sinusite, amigdalite, 
faringite e otites repetidas.

Os sintomas mais habituais 
das alergias e doenças respi-
ratórias provenientes desta 
época são tosse, espirros, obs-
trução nasal, coriza, coceira e 
irritação nos olhos.

De acordo com a médica 

otorrinolaringologista e con-
selheira do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de 
São Paulo (Cremesp), Regina 
Marquezini, medidas simples 
podem ajudar a evitar essa lista 
de incômodos. Entre eles estão 
a higienização de aparelhos de 
ar-condicionado; limpeza de 
tapetes, colchões, travesseiros, 
cortinas, objetos revestidos de 
pelúcias e outros materiais que 
possam acumular ácaros e po-
eira; manutenção de ambientes 
limpos e arejados e hidratação.

“É muito importante que se 
evite medicamentos caseiros ou 
a automedicação. Caso surjam 
esses ou outros sintomas, reco-
mendamos sempre que um mé-
dico seja consultado para orientar 
sobre o melhor tratamento e os 
medicamentos mais adequados”, 
acrescentou a médica.
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anuncie

Os Quitutes da dulce

Começou a valer no último 
dia 16 a resolução número 
778 do Contran (Conselho 
Nacional de Trânsito), que 
traz alterações na obrigatorie-
dade do uso de simulador e no 
número de aulas práticas para 
obtenção da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). 

A medida, que entrou em 
vigor 90 dias depois de sua 
publicação no dia 17 de junho, 
ainda muda o processo da ACC 
(Autorização para Conduzir Ci-
clomotor), documento exigido 
para guiar os ciclomotores com 
motor de até 50 cm³ (conheci-
das como cinquentinhas).

Com a mudança, o Contran 
diminuiu de 25 para 20 horas o 
número de aulas práticas para 
os aspirantes a habilitação da 
categoria B. Se optar pelo uso 
do simulador, serão 15 horas 
de aulas práticas e 5 horas no 
equipamento. A opção pelo 
simulador, antes obrigatória, 
passa a ser facultativa. 

O ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Freitas, justificou 
as mudanças quando anunciou 
a medida.

"A gente já vinha falando ao 
longo do tempo e hoje estamos 
tirando a obrigatoriedade dos 
simuladores, que passam a ser 
facultativos. Será uma opção 
de o condutor fazer a aula ou 
não. Se ele julgar necessário 
que aquilo é importante para a 
formação dele, de que não está 
seguro de sair para aula prática, 
ele poderá fazer. Se não quiser, 
ele não terá que fazer a aula de 
simulador", disse Freitas.

"O simulador não tem eficá-
cia comprovada, ninguém con-
seguiu demonstrar que isso tem 
importância para formação do 
condutor. Nos países ao redor 
do mundo, ele não é obrigató-

IngredIentes
350 ml de leite morno 
3 colheres (de sopa) de fermento seco (para pão)
1 colher (de chá) de sal
200 g ou 1 xícara (de chá) de açúcar refinado
2 ovos inteiros
2 colheres (de sopa) de margarina
½ xícara (de chá) de óleo
Corante amarelo gema (opcional)
1 kg de farinha de trigo 
PreParo
Coloque o leite, os ovos, o açúcar, o óleo e a margarina em 
uma tigela grande, ou bacia, e misture todos esses ingredientes. 
Acrescente o fermento para pão e misture muito bem. 
Vá juntando aos poucos a farinha de trigo até que se desgrude 
das mãos. Faça essa massa bem maleável. Dei-
xe crescer na vasilha coberta com plástico até 
dobrar de volume.
Após o crescimento, dividir as porções em pedaços 
de 200 gramas, mais ou menos, ou 100 gramas cada. 
Modele e deixe crescer novamente. Pincele com 
gemas e leve para assar em forno bem controlado, 
170 graus convencional ou 130 graus industrial.
Pode rechear os brioches com goiabada, doce 
de leite, pasta de amendoim, creme de confei-
teiro, brigadeiro, beijinho de coco ou ganache 
de chocolate branco, etc.

Brioches
Simulador facultativo e redução de 

aulas práticas para CnH entram em vigor

rio. Em países com excelentes 
níveis de segurança no trânsito 
também não há essa obrigato-
riedade. Então, não há prejuízo 
para a formação do condutor", 
completou o ministro.

Mudanças na aCC
 A resolução 778 ainda 

trouxe mudanças na ACC em 
relação aos ciclomotores com 
motor de até 50 cm³. Durante 
um ano, será possível fazer 
provas teóricas e práticas para 
guiar as "cinquentinhas" mes-
mo sem ter realizado aulas. 
Neste período, as aulas práti-

cas serão obrigatórias apenas 
para quem for reprovado.

Já a partir de setembro 
de 2020, a obtenção ou a 
renovação da ACC exigirá 
o "mínimo" de cinco horas/
aula de curso prático - pelo 
menos uma delas no período 
noturno. O Denatran (Depar-
tamento Nacional de Trânsito) 
esclarece que será mantida a 
exigência atual de 20 horas/
aula teóricas. No exame prá-
tico, o candidato poderá usar 
seu próprio ciclomotor - de no 
máximo 5 anos de uso.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Não é porque você ama que vai funcionar,
mas é porque você ama, que vai fazer funcionar.

DJ profissional é aquele 
que cria seleções de músicas 
para divulgação ao público, 
manipula obras fonográficas, 
cria ou recria versões e executa 
montagens sonoras para a cria-
ção de obras inéditas.

No Congresso tramita um 
projeto para legalização da 
profissão que estabelece como 
requisito para virar DJ (Disc 
Jockey) profissional, a aprova-
ção em um curso técnico. Mas 
fica dispensado do curso quem 
comprovar que já exercia regu-
larmente a profissão por pelo 
menos cinco anos.

O projeto também coloca 
regras para os contratos e as 
jornadas do DJ profissional. 
Por exemplo, os contratos 
eventuais devem ter duração 
máxima de sete dias consecuti-
vos, e um mesmo DJ não pode-
rá ser contratado pela mesma 
pessoa ou empresa por um 
prazo de 60 dias depois disso.

Contratações por mais tem-
po serão consideradas contra-
tos de trabalho por prazo in-
determinado, com obrigações 
trabalhistas. A carga de traba-
lho é de no máximo seis horas 
diárias e 30 horas semanais. 
Pra passar disso, será preciso 
pagar hora extra.

Na tarde da última terça-feira (17), os alunos do curso de Assistente 
de Cabeleireiro oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade de Barretos, 
tiveram uma aula bem diferente, quando fizeram o corte de cabelo dos 
assistidos da Casa Transitória André Luiz. Para quem não conhece, a 
Casa Transitória André Luiz, atende atualmente a 78 idosos e 38 crian-
ças. Para a professora do curso, Lúcia Helena da Silva Pereira, foi uma 
oportunidade que vai além do conhecimento para eles. “É importante que 
também entendam que a profissão é um gatilho para ajudar o próximo. 
Além de colocarem em prática o que vem aprendendo em sala, puderam 
também compartilhar cuidado e amor”, ressaltou a professora. O curso 
de Assistente de Cabeleireiro tem aulas ministradas na sede do CEMUP, 
na avenida 3 entre ruas 30 e 32. Ação digna de registro!!!

O Studio de Dança Marcelo 
Benevides (foto) participou do XXV 
Festival de Danzas Del Mercosul, 
na cidade de Puerto Iguazú – Ar-
gentina, no período de 4 a 8 de 
setembro. Um grupo composto 
por 21 bailarinos, liderados pelo 
professor Marcelo Benevides, 
trouxe para a cidade de Barretos 
13 troféus, incluindo premiações 
de 1º, 2º e 3º lugares nas cate-
gorias: ballet, jazz, sapateado e 
danças urbanas. E também um 
troféu como o “Melhor Grupo do 
Festival”. Durante este período, 
o evento contou com uma média 
de 160 apresentações diárias, 
somando todas as modalidades 
e vários grupos de danças do 
Brasil, Argentina e Paraguai com 
coreografias selecionadas através 
de vídeos encaminhados a orga-
nização do evento. O Studio de 
Dança Marcelo Benevides ficou 
em 1° Lugar, na categoria “Con-
junto - Estilo Livre Avançado”, com 
a coreografia “Um dia de Sol” no 
Festival de Dança em Goiânia, em 
2018, e assim, foram convidados 
para participar deste Festival na 
Argentina e levar o nome do nosso 
país para uma competição interna-
cional. Foi realizada uma vaquinha 
virtual e, através de contribuições 
de amigos, familiares e o apoio de 
empresas privadas, o grupo con-
seguiu não apenas participar do 
festival, mas ficar com as primeiras 
colocações. Bailarinos participan-
tes: Adilson T. Bettoni Júnior, Ana 
Carolina Santos Martins, Ana 
Laura Saqueto Andrade, Bianca 
Martins Godoi, Camila Lourenço 
Gandolfo, Clara de Castro Barroti, 
Gabriela Pereira Leonel, Giovanna 
Matos Modenes Filgueira, Helena 
Boggio Haikel, Isabela Furlan 
Ferreira, Isabela Jesus de Paula, 
Jean Carlos Jesus Santana, Júlia 
Moreira Macari, Larissa Buzeto 
Vieira Silva, Luiza Scarmato de 
Rosa, Marcela Martins Coelho, 
Marcelo Benevides, Maria Fer-
nanda Carvalho Vicentini Vilela, 
Phelipe Alves Moreira, Raissa 
Bazzo Zactiti e Victoria Louyse Vaz 
Constantino. Vale registro!!!

Ele já é considerado um dos 
mais importantes filmes da dé-
cada. “Era Uma Vez Hollywood” 
traz Leonardo DiCaprio, Brad Pitt 
e Margot Robbie para contar uma 
história que chochou o mundo 
em 1969. O gênio Quentin Ta-
rantino resolveu levar para as 
telas uma espécie de versão da 
história de Charles Manson. Na lendária Los Angeles do final dos anos 
1960, época de ouro de Hollywood, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é 
um astro de televisão que tentou ingressar no cinema e não deu certo. 
Seu fiel escudeiro, Cliff Booth (Brad Pitt), que é também seu dublê, 
desistiu de tentar a carreira de 
ator e se contenta em viver à som-
bra do outro. O problema é que 
Hollywood está mudando, Rick 
está em declínio, envelhecendo, 
enquanto astros ou estrelas mais 
jovens surgem para o estrelato, 
como sua vizinha Sharon Tate 
(Margot Robbie), que acabou se 
tornando alvo dos seguidores da 
seita de Charles Manson. Progra-
mação até 25 de setembro:

Studio de Dança 
Marcelo Benevides 
conquista título de 

Melhor Grupo no XXV 
Festival de Danzas 

Del Mercosul, 
na Argentina

Fundo Social realiza ação solidária 
na Casa Transitória André Luiz

O talento de Tarantino em "Era Uma Vez 
Hollywood" chega ao Centerplex North Shopping

Sala 01 - ERA UMA VEZ EM 
HOLLYWOOD - DUBLADO
DRAMA - 16 Anos - Sábado, Do-
mingo, Segunda, Terça, Quarta: 18h15
Sala 01 - ERA UMA VEZ EM 
HOLLYWOOD - LEGENDADO
DRAMA - 16 Anos - Sábado, Do-
mingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h30
Sala 01 - VAI QUE COLA 2 - NA-
CIONAL
COMÉDIA - 12 Anos - Sábado, 
Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 
14h15 - 16h15
Sala 02 - IT CAPITULO DOIS - 
DUBLADO
TERROR - 16 Anos - Sábado, 
Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 
14h - 17h30
Sala 02 - IT CAPITULO DOIS - 
LEGENDADO
TERROR - 16 Anos - Sábado, Do-
mingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h
Sala 03 - O REI LEAO 3D - DU-
BLADO
AVENTURA - 10 Anos - Segunda, 
Terça, Quarta: 14h30, 17h
Sala 03 - ABOMINAVEL 3D - DU-
BLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Sábado, Do-
mingo, Feriado: 15h - 17h15
Sala 03 - IT CAPITULO DOIS - 
DUBLADO
TERROR - 16 Anos - Sábado, Domin-
go, Segunda, Terça, Quarta: 19h30

a profissão de DJ está em 
ascensão, explica Joel Prussak

Em empresas (gravadoras, 
produtoras de eventos, etc.), es-
timasse que um produtor de mú-
sica eletrônica, o “DJ” iniciante 
ganha entre R$ 1.500 e R$ 2.000 
por mês. Trabalhando como fre-
elancer, é possível ganhar entre 
R$ 200 a R$ 300 por atividade.

Para falar a respeito desse 
universo o DJ profissional 
Joel Prussak, concedeu entre-
vista exclusiva ao jornalista 
Rodrigo Lico [reproduzimos 
abaixo] esclarecendo como é 
a carreira. Joel tem 31 anos, é 
natural de Santa Catarina, atu-
almente reside em São Paulo e 
já toca a mais de dois anos em 
eventos, baladas e afins. 

O jovem cursa produção 
musical na escola E-LAB. 
Além de DJ Joel também 
exerce de maneira conciliada 
as profissões de modelo e ator 
e nas horas vagas revela que 
gosta de correr, cuidar da saú-
de, através de exercícios físi-
cos e alimentação balanceada.
Joel o que te levou a ser DJ?

- Eu sempre gostei de mú-
sica eletrônica e sempre traba-
lhei com publico, mas buscava 
algo maior, que eu pudesse 
mostrar mais meu talento, de 
maneira abrangente através do 
som. Foi quando comecei a to-
car e realmente encontrei o que 
amo fazer e seguir carreira.
Qual a sua maior motivação?

- Minha maior motivação é 
ver as pessoas felizes na pista 
curtindo, vibrando e recordan-
do momentos inesquecíveis de 
suas vidas através da música.
Um ídolo e por quê?

- David Guetta, sempre 
gostei das músicas que ele 
produz, do carisma e da humil-
dade. Sem dúvida ele e Alok 
são ícones nesse meio, grandes 
inspirações e referências para 
quem pretende seguir carreira.

Quantos trabalhos já realizou 
como DJ? Uma experiência 
inesquecível?

- Já realizei mais de 200 
trabalhos como DJ e uma lem-
brança que marcou foi quando 
toquei para um publico de 3 
mil pessoas, em um evento 
destinado à dermatologistas 
de todo o Brasil.
Qual foi sua maior decepção 
e frustração?

- Quando iniciei minha 
carreira, como toda a profis-
são, percebi que o começo é 
sempre mais difícil até você 
se firmar, ser reconhecido, 
ter suas playlists formadas 
e conhecidas. Confesso que 
no inicio até repetia músicas, 
devido a minha inexperiência 
neste segmento.
Qual conselho você daria 
para quem pretende seguir 
essa profissão?

- Estude e se aperfeiçoe no 
assunto, busque conhecimento 
com quem entende, porque 
muitas vezes achamos que 
sabemos e não sabemos. Crie 
uma rede de relacionamentos 
com clientes e profissionais do 
setor. Seja proativo e busque 
melhorar a cada dia. Seja hu-
milde e esteja sempre disposto 
a apreender e a ensinar.
O que você espera para o 
futuro?

- Devido ao meu esforço, 
minha dedicação incondicional 
e meu desempenho como DJ 
profissional eu luto por um fu-
turo brilhante na música eletrô-
nica. Um futuro que dependerá 
apenas de mim. Para que tudo 
o que eu sonho vire realidade, 
acredito que será através do 
amor no que faço. Sei que 
conquistarei tudo o que almejo, 
porque amo o que faço e quando 
você desenvolve o trabalho com 
prazer o sucesso é certo.
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Com a cozinha cheia, o 
novo curso de Rotisserie ofe-
recido pelo Fundo Social de 
Solidariedade de Barretos, já 
caiu no gosto dos 17 alunos 
que estão aperfeiçoando o seu 
conhecimento.

O curso, ministrado na sede 
do CEMUP, localizado na ave-
nida 3 entre ruas 30 e 32, ofe-
rece aos alunos aprendizado no 
preparo de salgados, bolinhos 
da vovó, alguns pães integrais 
e sem glúten, e confeitaria. São 
três meses de aula, que aconte-
ce todas as quartas-feiras, das 
13 às 17 horas.

Segundo a monitora, Ivana 
Rosa Corradini, é uma grande 
qualificação a quem já é profis-
sional da área e para aqueles que 
estão nos primeiros passos da 
culinária. “Eles aprendem e já 
saem daqui não só com o diplo-

A rotatória “Cassim Pedro 
Cassim – Nego Cassim” e o 
canteiro central da Avenida 
José Bampa, ambas na altura 
da Rua Antenor Duarte Vilela, 
no bairro Paulo Prata, agora 
fazem parte do projeto de ado-
ção de canteiros centrais, pra-
ças e rotatórias, onde a prefei-
tura faz o paisagismo, pinturas 
e alguns reparos necessários.

No trabalho executado pela 
secretaria municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente, fo-
ram feitas melhorias no paisa-
gismo, pintura do calçamento, 
limpeza e manutenção.

As empresas que adota-
ram a rotatória foram a Auto 
Escola Impacto e Casacor & 
Cia que, após a conclusão do 
trabalho por parte da secreta-
ria, passam a cuidar e a man-
ter o local de acordo com a 
lei 3.907/2006, que permite a 
colocação de placa de publi-
cidade nas dimensões.

Em resposta ao reque-
rimento do vereador Paulo 
Correa (PL), o prefeito Gui-
lherme Ávila informou estar 
de acordo com a devolução 
do duodécimo da Câmara 
Municipal à prefeitura, antes 
do final do ano, para revitali-
zação do calçadão.

Ainda em resposta aos 
questionamentos do vereador, 
a administração municipal 
informou que o valor orçado 
para reforma do calçadão é de 
R$ 1,3 milhão, prevendo ilu-
minação, novo calçamento, 
entre outras melhorias.

O presidente da Câmara, 
João Mulata, na sessão do dia 

12 de agosto, após ouvir vere-
adores e empresários da ACIB, 
assumiu compromisso de que 
o prefeito concordando, a mesa 
repassaria o valor da obra, res-
saltando uma mudança radical 
que o centro de Barretos terá 
com essa revitalização.

O vereador Paulo Correa 
ressaltou que com a revitali-
zação do calçadão, certamen-
te novas lojas serão abertas 
e empregos serão gerados. 
“A Associação Comercial 
e Industrial de Barretos e o 
prefeito Guilherme Ávila já 
concordaram com a sugestão, 
agora depende da mesa da 
Câmara”, disse o parlamentar.

Praça Padre Valente recebe melhorias - A Praça Padre 
Valente, localizada na rua 26 com a Avenida Padre Bartolomeu 
de Gusmão, bairro Aeroporto, recebeu serviços e melhorias que 
consistiram em manutenção das lajotas (piso), troca das mu-
retas, instalação de novas lixeiras, pintura das calçadas, guias, 
bancos e muretas, poda de árvores e troca da iluminação pública 
(foto) feita pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Pú-
blicos. A ação atende ao requerimento do presidente da Câmara 
Municipal de Barretos, João Roberto dos Santos, João Mulata. 
Este trabalho faz parte do projeto de Zeladoria Urbana para ma-
nutenção nas praças da cidade, para sua melhor conservação, 
dando mais segurança e deixando os espaços mais atrativos.

Fundo Social agora 
oferece curso de rotisserie

ma na mão, mas preparados e 
qualificados para o mercado de 
trabalho que esta cada vez mais 
exigente. Muitos já começam a 
trabalhar enquanto estão estu-
dando aqui, o que é muito gra-
tificante”, comentou a monitora.

Este curso teve um diferen-
cial em sua primeira turma; o 
interesse de entidades da ci-
dade em qualificar os seus 
assistidos. Como exemplo, as 

entidades Esperança e Vida 
(Jonata Rodrigues Gonçalves 
Napolitano), Padre Gabriel 
Correr (Rubens Fonseca) e a 
Igreja Luz e Vida (Rosimeire 
Ferreira dos Santos). 

Jonata, Rubens e Rosimei-
re podem usar os conheci-
mentos adquiridos no curso, 
no trabalho que dedicam à 
entidade e até como forma de 
gerar renda.

Prefeito Guilherme Ávila 
concorda que calçadão seja 

revitalizado com verba devolvida 
pela Câmara Municipal

novas empresas aderem ao 
projeto de adoção de áreas públicas 

e secretaria comemora sucesso

O secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Marco Antônio de Carvalho 
Ferreira, disse estar feliz com o 
sucesso e progresso do projeto. 

“As empresas verdadeira-
mente entenderam e abraça-
ram o projeto. Temos já uma 
lista de outras interessadas na 
adoção e estamos trabalhan-
do para atender a demanda. A 
cidade e a população ganham 
com esta parceria. A cidade 
fica ainda mais bonita e a po-

pulação desfruta de maneira 
mais prazerosa e segura des-
tes espaços públicos. E a em-
presa, além da publicidade, 
ainda colabora com o bem pú-
blico”, enfatiza o secretário.

Qualquer empresa que se 
interessar a fazer parte deste 
projeto pode participar. Basta 
se dirigir à secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente e se 
informar sobre quais os pro-
cedimentos a serem tomados 
para cumprir a lei.

Mais duas praças receberam 
o trabalho de Zeladoria Urbana

A população de Barretos 
conta com mais duas praças 
totalmente restauradas e re-
vitalizadas pela prefeitura de 
Barretos: Santa Helena (foto) 
e José de Arimatéia, que rece-
beram os trabalhos de Zelado-
ria Urbana, coordenados pela 
secretaria municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente.

Os serviços consistiram 
em capina, roçada, podas de 
árvores para dar melhor segu-
rança e visibilidade aos locais 
públicos, reparos na alvenaria 
como em muretas, calçamen-
to e bancos; pinturas de solo 
e bancos, além de reparos na 
iluminação pública.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Marco Antônio de 
Carvalho Ferreira, desde junho 
de 2019 até o momento já foram 
concluídas cinco praças e cada 
uma recebeu um tipo de trabalho 
de acordo com a sua necessidade. 

A próxima que está no cro-
nograma é Praça Padre Valen-
te, localizada na rua 26 com a 
Avenida Padre Bartolomeu de 
Gusmão, no bairro Aeroporto. 
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Esportes

A equipe de basquetebol feminino Sub 13 da APAB - SMEL (Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer) de Barretos, venceu Taubaté por 52 x 32, em jogo disputado na casa do adversário, na 
última segunda-feira (16). A jogadora barretense Gabriela Calisto foi a cestinha da partida com 20 
pontos. Dirigida pelo técnico Décio Assis, a APAB – SMEL volta jogar na próxima quarta-feira, 
dia 25, às 15 horas, com o Bradesco Esporte e Educação, em Osasco. Os jogos da representação 
barretense são válidos pelos campeonatos da Federação Paulista.

Teve início no último sábado 
(14), o Campeonato Municipal 
de Futsal Feminino, com uma 
verdadeira “chuva de gols”. Em 
quatro jogos, foram marcados 
39 gols, numa fantástica média 
de 9.75 gols por partida. 

No Cemepe do bairro Pi-
menta, o Real Madrid impôs 
a maior goleada da rodada, 
quando venceu a Faculdade de 
Medicina por 11 x 0. No mes-
mo local a equipe Bela Mania 
não tomou conhecimento do 
Damas da Bola goleando a 
equipe, também, por 8 x 1.

No Cemepe do Bairro Chris-
tiano Carvalho, o Vírus da Bola 
passou pelo Cavalgando para o 
Futuro A por 7 x 4 e o Ajax go-
leou o Cavalgando B por 5  x 3. 

O Campeonato Municipal 
de Futsal Feminino, o primeiro 
da história de Barretos, é uma 

O goleiro barretense, João Vítor, foi o destaque da partida 
Franca 27 / Barretos 21, em jogo válido pela Liga Brasil de 
Handebol - masculino, que foi realizado no último sábado (14). 
“Fico muito feliz pelo nosso atleta, mesmo não conseguindo 
a vitória, pois sua dedicação nos treinos é total”, disse a téc-
nica, Luciana Zímaro. “Não ganhamos o jogo, mas ganhamos 
maior incentivo para nossos atletas continuarem firmes para 
melhorarem sempre”, concluiu a técnica.

O Dia Da beleza
Nesta semana, alguns profis-

sionais doaram trabalho e o tempo 
para cortar os cabelos dos idosos 
assistidos da Vila dos Pobres 
(Asilo). Foi nomeado “O dia da 
Beleza”. Parabéns pela iniciativa.

APAB/SMEL vence Taubaté pelo Paulista Sub-13 de Basquetebol

Campeonato Municipal de Futsal Feminino tem “chuva de gols” e 
nova rodada neste sábado 

realização da prefeitura, por 
meio da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer. A próxima 
rodada acontece neste sábado 
(21), com mais quatro jogos. 
Veja abaixo:
Cemepe Christiano 

Carvalho
1º Jogo - 14h30 - GB  - 

AJAX F.C x BELA MANIA F.C

2º Jogo - 15 horas - GA - 
VÍRUS DA BOLA x REAL 
MADRID

Cemepe pimenta
1º Jogo - 14h30 - GB  - CA-

VALGANDO FUTURO B x 
DAMAS DA BOLA

2º Jogo - 15 horas - GA - 
CAVALGANDO FUTURO A 
x MEDICINA BARRETOS

Goleiro barretense é 
destaque em partida da 
Liga Brasil de Handebol
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Foi realizada na última 
quarta-feira (18), a Conferên-
cia Municipal de Assistência 
Social. Na oportunidade, fo-
ram eleitos os representantes 
para a conferência estadual. 

A conferência teve a par-
ticipação do presidente do 
Conselho Municipal de Assis-

O Hospital de Amor realiza 
entre os dias 17 e 20 de outu-
bro, a 1ª edição do “Rodeio 
pela Vida”, em Barretos. 

O evento, que acontece no 
Recinto Paulo de Lima Correa 
em prol do hospital, Santa 
Casa de Misericórdia e entida-
des assistenciais do município, 
contará com atrações musi-
cais, rodeio em touro e cavalo 
(sela americana, bareback e 
cutiano), provas de Team Pen-
ning e Três Tambores.

A equipe de organização, 
coordenada pelo presidente do 
Hospital de Amor, Henrique 
Prata, é composta pela comis-
são de voluntários, liderados 
por Renato Junqueira (presi-
dente do Rodeio pela Vida) 
e Luiz Cândido Junqueira 
(vice-presidente do Rodeio 
pela Vida).

Segundo eles, a idéia é 
fixar o “Rodeio pela Vida” no 
calendário da cidade. “Nosso 
objetivo é fazer uma festa para 
toda população de Barretos e 
região”, afirmou Renato Jun-
queira. Neste ano, o mesmo 
formato também será realizado 
na cidade de Jaborandi.

AtrAções
No primeiro dia, 17 de ou-

tubro (quinta-feira), o evento 
será marcado com show da 
dupla Edson & Hudson e com 
o trio de Djs da Make U Sweat 
(MUS), composto por Dudu 
Linhares, Guga Guizelini e 
Pedro Almeida. 

No dia 18, sexta-feira, as 
apresentações ficam por conta 
das duplas Carreiro & Capataz 
e Jads & Jadson; e no dia 19 de 

outubro (sábado), a dupla ser-
taneja Munhoz & Mariano e o 
cantor Juliano Cézar finalizam 
as atrações musicais.

Para encerrar a festa com 
chave de ouro, no domingo, 20 
de outubro, acontece o “Fes-
tival do Arroz”, organizado 
pelos “Amigos do Caçu”, que 
promete agradar ao público 
com diversos pratos deliciosos.

Preços
Os preços serão acessíveis 

ao público, para que toda a 
população de Barretos e região 
possa prestigiar ao evento. No 
dia 17 a pista custará R$ 20,00 
e a área vip R$ 80,00. No dia 
18 a pista terá o valor de R$ 
30,00 e a área vip R$ 100,00. 
No dia 19 a pista custará R$ 
30,00 e a área vip R$ 120,00. 
Já no domingo, a entrada no 
recinto será gratuita e o almo-
ço custará R$ 20,00.

Os ingressos já estão à 
venda nos seguintes locais: 
Casa das Fraldas (Bom Je-
sus), Proservice Auto Posto e 
Conveniência (Jockey), Lela´s 
Mania Auto Posto e Conve-
niência, Bar e Lanchonete do 
Raimundinho (Baroni), Can-
tina da Faculdade de Ciências 
da Saúde de Barretos Dr. Paulo 
Prata (Facisb), Cadam (avenida 
43), Golf Class (North Sho-
pping Barretos), Bão Barretos 
– Western e Fazendinha Agro-
pecuária e Pet Shop (avenida 
43). Em Colina, os pontos de 
venda são: Paro Verde – Vi-
veiro de Mudas e Misturinha 
Fina. Mais informações podem 
ser obtidas através do telefone, 
(17) 3321-6600.

O prefeito Guilherme Ávi-
la recebeu em seu gabinete, 
três alunos da rede munici-
pal de ensino, finalistas em 
concursos regional, estadual 
e nacional.

Os alunos Matheus Mar-
tins de Oliveira (5º ano da 
Escola Christiano Carvalho), 
finalista na categoria poema, 
da Olimpíada Estadual de 
Língua Portuguesa; Álvaro 
Rodrigues Coimbra Neto (9º 
ano da Escola Giuseppe Car-
nimeo), finalista da Olimpíada 
Nacional de Ciências; e Bruna 
Alice Santos Pereira (9º ano da 

Escola Giuseppe Carnímeo) 
semifinalista do concurso de 
redação da EPTV – Ribeirão; 
puderam compartilhar com 
o prefeito a alegria de suas 
conquistas e aproveitaram a 
oportunidade para agradecer 
todo o suporte que tem recebi-
do por seus educadores.

Os estudantes estavam 
acompanhados pela super-
visora geral de Ensino Fun-
damental, Fernanda Olhê, 
diretores e professores das 
escolas onde estudam.  

“É fundamental incentivar 
os nossos alunos a participa-

rem das mais diversas formas 
de aprendizagem. E este con-
tato com os concursos, com 
certeza, contribui significati-
vamente na formação deles”, 
afirmou Fernanda Olhê. 

”Os bons resultados ob-
tidos nesses concursos res-
paldam o trabalho realizado 
pela gestão, através dos in-
vestimentos realizados na 
educação, na estruturação 
das escolas e CEMEIS, na 
qualificação dos profissionais 
e proporcionando um mate-
rial de qualidade” ressaltou 
o prefeito, Guilherme Ávila.

Conferência Municipal de assistência Social elege delegados para etapa estadual

alunos da rede municipal 
se destacam em concursos

tência Social, André de Castro; 
da secretária municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano, Kelly Brito; 
e de Gustavo Figueiredo, que 
representou o prefeito Guilher-
me Ávila.

"A conferência é um mo-
mento nosso, para analisar, 

refletir, nos juntarmos, falar da 
política municipal e levarmos 
o resultado para a conferência 
estadual, mostrando e apon-
tando o que estamos fazendo. 
Temos uma caminhada muito 
grande, boa e com avanços”, 
destacou a secretária munici-
pal Kelly Brito, que agradeceu 

ao prefeito Guilherme Ávila  
pelas conquistas na área social.

Gustavo Figueiredo obser-
vou que na gestão Guilherme 
Ávila são grandes os avanços 
na área social. “Nós, do mu-
nicípio de Barretos, estamos 
inclusive um ano a frente 
daquilo que o Estado pensa ou 
estuda sobre política de assis-
tência. Esta conferência é um 
momento para parar e refletir 
sobre o papel de cada um de 
nós, os projetos, os programas 
e serviços, e como está sendo 
este monitoramento. Se nós es-
tamos aqui, é porque fazemos 
parte desta política de assis-
tência”, enfatizou Figueiredo.

Após a apresentação de 
dois números de dança, pelo 
casal Shirley Viana e Emiliano 
Viana, vencedores da modali-
dade dança Sub 80 Anos, nos 
Jogos Regionais dos Idosos, 
foram iniciados os trabalhos 
técnicos da conferência, coor-
denados por André de Castro 
e Ana Rios Ferreira, que teve 
como tema “Assistência Social 
é um Direito: Evolução e De-
safios do SUAS no Estado de 
São Paulo”.

A parte técnica teve pa-
lestra seguida de três painéis: 
Financiamento do Sistema 
Único de Saúde, com a assis-
tente social Tatiane Moreira 
Rosa; Gestão dos Serviços, 
Programas, Projetos e Benefí-
cios, com o professor Jeferson 
Mauro Zanutto; e Participação 
e Controle do SUAS, com o 

assistente social, Renan Paulo 
Qurino Lopes. 

Ao final houve a plenária 
sobre os eixos temáticos, lei-
tura e aprovação da ata. Os 
delegados eleitos para a con-
ferência estadual são:

soCIeDADe CIVIL: 
Fabiana Cardoso de Lima, Pa-
mela Paula da Silva Camargo, 
Renan Paulo Quirino Lopes e 

Júlia Aparecida Loureiro.
PoDer PÚBLICo: Ta-

tiane Moreira Rosa, Mônica 
Gioielle Dalla Vecchia, Ruche-
li Aparecida Rodrigues e Val-
direne Aparecida Figueiredo.

sUPLeNtes: Cristiani 
Aparecida Ribeiro dos Santos, 
Juliana Franco Leonel, Jefer-
son Mauro Zanutto e Patrícia 
Fernanda de Paula e Silva.

Barretos ganha rodeio em 
prol de hospitais e entidades 

assistenciais da cidade



Barretos, 21 de setembro de 2019Segundo Caderno Jornal o PoVo

O príncipe Francisco comemorou seus 4 aninhos no último 
dia 18, ao lado de amigos e familiares. Na foto, ele recebe o 
carinho dos pais corujas, Paula Lemos e Renê. Parabéns!!

O último dia 17 foi dia de festa para a barretense Raquel Matos 
do Carmo Anastácio, que celebrou mais uma primavera, ao lado 
do esposo Leandro Anastácio, e das filhas Valentina, Antonela e 

da pequena Catharina que está a caminho. Parabéns!!

O último dia 14 foi dia de emoção para Daniel Alves e Bruna Marcondes, que se 
uniram em matrimônio, em uma cerimônia cheia de charme e amor. Parabéns!!!
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Telefone: (17) 3043-6606

Cinema

Ad Astra-Rumo 
às Estrelas

Representando a TEBE, Taisa Montagner fez a entrega 
de mais uma cadeira de rodas para Vila dos Pobres (Asilo), 

recepcionada pela coordenadora, Elza Domarascki. 
Com as doações de lacres da comunidade e a cada 140 

garrafas pets de 2 litros, realiza a troca com a concessionária.

DESTAQUE!  A bela Fernanda Isabela Isidoro 
comemora mais uma primavera e recebe o carinho 

especial dos irmãos Naiara e Felipe. Parabéns!!

Na sexta-feira (13), a escola municipal João Baroni realizou 
o concurso Rei e Rainha da Primavera 2019. Os vencedores 
foram: Maria Alice Zaneti (Rainha Mirim) aluna do 2° A, 

Gabriel Henrique Malagutti (Rei Mirim) aluno do 3° A, Maria 
Gabriela dos Santos (Rainha) aluna do 4° B e Felipe Muraka-
mi de Brito (Rei) aluno do 5° A. Os eleitos estão ladeados pela 

diretora Thaismara e a vice-diretora Rosangela.

A equipe da esmalteria Lilian Alves, aguardando 
para atender as clientes de Barretos e região. 

Com o diferencial (não precisa agendar) é chegar e 
fazer as unhas!! Na foto: Beatriz Hartt, Virgínia Oliveira, 

Ana Carolina Ferreira e a empresária Lilian Alves. 
Av: 17 entre ruas 30 e 32.

Zooommmm... Para Adilson José de Alcamim, que festeja 
na terça-feira (24), mais um ano na folhinha, com paparicação da 

esposa Edna, amigos e toda a família. Parabéns!

Roy McBride (Brad Pitt) é um engenheiro 
espacial, portador de um leve grau de autis-
mo, que decide empreender a maior jornada 
de sua vida: viajar para o espaço, cruzar a 
galáxia e tentar descobrir o que aconteceu 
com seu pai, um astronauta que se perdeu há 
vinte anos atrás no caminho para Netuno.

Na quinta-feira (26), a exube-
rante Jessica Duarte festeja 

mais um ano na 
folhinha... Parabéns!!

PARRUCCHIERI



Barretos, 21 de setembro 2019 Jornal O POVO 4 

COLINACOLINA

CHARGE DA SEMANA

Na sessão da Câmara Mu-
nicipal de Colina, na última 
segunda-feira (16), uma ve-
readora da base do prefeito 
propôs uma indicação para 
cortar, com compensação am-
biental, as palmeiras da Av. 
Coronel Antenor Junqueira 
Franco, uma sim, uma não. 
Essa mesma vereadora tempos 
atrás fez outra indicação, a 
qual foi acatada para cortes de 
sibipiruna (também conhecida 
como sebipira) do Cemitério.

Sobre as palmeiras, os cor-
tes totais desse tipo só devem 
ser realizados quando a árvore 
está condenada e pode causar 
risco de queda. 

Como disse Raquel Fernan-
des, do Movimento (MPC) “Co-
lina é assim. Tem problema com 
a iluminação, ao invés de trocar, 
melhorar a iluminação, cortam 
as árvores, por que está escuro”.

Os moradores de Colina estão 
revoltados. Até porque a cidade 
tem uma série de questões a serem 

O calor dos últimos dias 
tem sido insuportável! A rea-
lidade não está sendo diferente 
nas salas de aulas. 

Além das aulas prejudica-
das, muitos professores e alu-
nos passam mal constantemen-
te. Alunos, pais e professores 
estão pedindo para o poder 
público colinense para tentar 
amenizar as altas temperatu-
ras dentro das instituições de 
ensino onde, inclusive vários 
ventiladores encontram-se 
quebrados sem utilização. 
“Nossos alunos são crianças, 
eles ficam se mexendo nas 
cadeiras, ficam incomodados, 
suados e impacientes. É difícil 
ministrar aula nessas condi-
ções. O tempo todo os alunos 
pedem para beber água e ir ao 
banheiro, porque ficam ago-
niados com o calor intenso”, 
diz a professora M. A.

A mãe de um aluno da 
escola José Venâncio, que 
preferiu não se identificar, 
questiona: “Nossos filhos me-
recem conforto, eles reclamam 
demais do calor e esses venti-
ladores não dão conta, quando 
não estão quebrados”, conclui 
a mãe indignada.

Para o vereador José Car-
los Penachone (SD), se o 
poder público pagasse menos 
aluguel, mais de 40 mil reais 
mensais, para abrigar as várias 
secretárias do município; se 
fizesse menos politicagem e 
tivesse um plano mais voltado 

à resolução dos problemas da 
população, seria melhor, disse 
o vereador. “Gastam mais de 2 
milhões com uma festa, pagam 
altos cachês, de mais de 500 
mil para artistas se apresen-
tarem na Festa do Cavalo, e 
deixam o básico a desejar. Se 
fechassem a torneira do des-
perdício do dinheiro público 
e houvesse mais capacidade 
gestora por parte do prefeito, 
toda sociedade seria atendida 
de forma satisfatória”. 

Os educadores estão tendo 
que se desdobrar para aliviar um 
pouco o ambiente de trabalho e 
o local de estudo dos alunos. En-
quanto isso, para a administração 
2017/2020 o orçamento munici-
pal para os 4 anos (somente para 
Educação) passa de 100 milhões 
de reais. Infelizmente Colina não 
possui uma educação que faz jus 
ao valor, no tocante a infraestru-
tura educacional.

A climatização se dá de 
maneira irresponsável, caberia 
ar condicionado em todas as 
salas de aula da rede pública, 
no mínimo. Ar-condicionado 
em escolas não é luxo, mas 
sim uma necessidade.

A política local é perversa 
e, no mínimo, descompromis-
sada com a educação.

Simplificando. Não po-
demos odiar e nos tornarmos 
leigos sobre o tema política 
local. É preciso conhecê-la para 
discernir a verdade da mentira 
e, sobretudo, o certo do errado.

Você, caro leitor, sabe que 
não é fácil fechar as contas que 
todos os meses chegam para 
cada um de nós. Enquanto 
lutamos honestamente para, ao 
menos, viver com um pouco 
mais de dignidade, outra parte 
da sociedade, o poder público, 
que deveria cuidar dos interes-
ses de todos, trabalha apenas 
para os interesses deles. Uma 
panelinha que se enriquece 
ilicitamente, causando danos ao 
erário e violando princípios que 
regem a Administração Pública.

Dinheiro que deveria ser uti-
lizado para gastos com os inte-
resses sociais da população está 
sendo empregado sem controle 
e continuado, sem nenhuma 
responsabilidade com o erário.

Como exemplo da suposta 
farra com o dinheiro público, 
destaco: funcionário público 
ganhando 3 mil e pouco e com-
prando carro de mais de 50 
mil reais. Oficinas e outros 
segmentos da cidade, presta-
dores de serviços, facilitando 
notas fraudulentas. Secretários 
ganhando aproximadamente 7 
mil reais e comprando fazendas, 
sítios, casas luxuosas e carros 
idem. Pedalando pelas ruas de 
nossa querida cidade carinho 
com bicicleta de 21 mil reais. 
Funcionário consertando veículo 
particular em funilaria e pagando 
com os “esqueminhas” de notas. 

É por causa do dinheiro, 
que as pessoas agem ou dei-
xam de agir e se utilizam dos 
subterfúgios dos mais variados 
e condenáveis, inclusive relati-
vizando a ética, como se fosse 
possível. É a busca por ele que 
alimenta a maldita corrupção 
que tanto mal faz ao desenvol-
vimento de nossa cidade.

Mesmo prestes a sair uma 
condenação referente à máfia 
dos combustíveis, onde terão 
de devolver mais de um milhão 
e meio aos cofres públicos, não 
se engane que a farra acabou. 
Continua os mesmos modos 
operandi, com outras pessoas 
e fornecedores. Muda-se o ni-
nho do rato, mas não muda as 
ratazanas, infelizmente.

E, quanto ao Legislativo, é 
preciso investigar as falcatruas 
causadas pelo atual modelo de 
gestão municipal, que incentiva 
a impunidade, e que sejam cor-
rigidas. Os objetivos são atuar, 
de forma prática e efetiva, con-
tra a corrupção e a impunidade, 
e em favor do povo. 

A farra com dinheiro público 
não é um privilégio de Brasília e 
cercanias! Acontece bem aqui e 
debaixo do nariz dos desatentos 
eleitores. Para as mazelas da 
gatunagem, dinheiro parece não 
faltar. Resta saber para quais 
bolsos o dinheiro está indo.

Acorda povo!

Em um julgamento de placar apertado, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) decidiu na noite da última terça-feira, 17, que a 
presença de candidatas laranja deve levar à cassação de toda a 
chapa. O entendimento do tribunal foi feito no julgamento do 
caso de cinco candidatas à Câmara de Vereadores de Valença do 
Piauí, que tiveram votação inexpressiva, não praticaram atos de 
campanha e nem tiveram gastos declarados em suas prestações 
de contas. A Lei das Eleições obriga a presença de, ao menos, 
30% candidaturas de mulheres, mas partidos tentam burlar as 
obrigações com “candidatas laranjas”, ou seja, fictícias, apenas 
para alegar oficialmente que cumpriram a cota.
Aqui em Colina 3 candidatas obtiveram (zero) votos (DEM 
/ PSDB / PSD). E da posição 97º a 107º foram mulheres 
com votações inexpressivas. Dando entender que as 
cotas foram burladas com as cotas fictícias.

FARMáCiA DE PlANtão EM ColiNA
Drogaria Santa terezinha
Avenida Dr. Manoel Palomino Fernandes, 902
Telefone: (17) 3341-1191
Plantão: Das 8 às 21 horas (do dia 21 a 27/9)

tSE DECiDE quE CANDiDAtuRAS lARANjA lEvAM à 
CASSAção DE toDA A CHAPA. E EM ColiNA? CoMo FiCA?

AMARRIBO BRASIL/ASAMCO/MPC realizam palestra com o 
tema “Combate a corrupção nas prefeituras do Brasil”, com 
a palestrante Lizete Verrillo (Amarribo Brasil).
Dia: 26/outubro
Horário: 9:30 
local: Sede do Rotary Clube
Endereço: Av. Dr. Ma-
noel Palomino Fer-
nandes, nº 1576
informações: 
(17) 9 9249-8109

PAlEStRA

Moradores de Colina reclamam do atendimento feito no único 
hospital da cidade, o José Venâncio, que recebe pacientes do SUS 
(Sistema Único de Saúde). Segundo eles, há demora no atendi-
mento e falta atenção dos médicos. Alguns médicos simples-
mente não olham para o paciente. A grande maioria é residente.
A Prefeitura contratou uma empresa (Adventure Med Clínica 
Médica LTDA) - EPP de Barretos para gerenciamento, capa-
citação, contratação, prestação de serviços médicos para 
atendimento médico 24 horas no pronto atendimento mu-
nicipal (PAM) – Processo nº 4675/2014 – pregão presencial nº 
002/2014 – Contrato nº 012/2015. Esse contrato foi assinado 
na gestão Valdemir Antônio Moralles, no dia 14 de janeiro de 
2015, e perdura até hoje. Na época, o contrato foi firmado em 
R$ 98.990,10 mil reais mensais (para os 12 meses o valor chega 
a R$ 1.187.881,02). Qual é o valor atualizado até aqui? Será 
que vale a pena esse serviço terceirizado? Uma coisa é certa, a 
população está revoltada com o que é oferecido e com razão.  
Baseado na LOA do município para os quatro anos da gestão 
2017/2020 são mais de 70 milhões para a saúde do municí-
pio, que está doente, capengando nessa área. 
E, se a saúde do município fosse assim tão boa, o próprio 
poder público nem teria um plano de saúde a parte. Usaria 
a do município. Acorda povo!

REClAMAção Do Povo

Palmeiras condenadas
debatidas com mais urgência, 
como a falta de segurança, saúde 
com mais qualidade, educação 
idem, e o corte de palmeiras está 
longe de ser uma prioridade.

Para o morador colinense 
Oscar Meyer, “uma árvore 
desse tipo tem, não apenas 
valor botânico, mas histórico, 
cultural e emocional”. Para 
a dona de casa e moradora 
vizinha da área, Maria, é um 
absurdo exterminar as árvo-
res. Quem mora na cidade 
não concorda com a proposta. 
O gerente comercial, Car-
los Oliveira, afirma: “Estou 
indignado. Enquanto uns se 
preocupam em plantar, outros 
se preocupam em destruir”.

Existe um estudo de trân-
sito no local, inclusive com 
índice de acidentes que leve a 
essa resolução radical? 

Não caberia uma sinalização 
mais eficaz do trânsito no local?

Quais os impactos das pal-
meiras no trânsito de Colina?

O que diz a secretária de 
meio ambiente do município?

Nas redes sociais, questio-
nou uma internauta: “Qual é 
o motivo? Falta do que fazer? 
Deveriam propor de asfaltar o 
desvio (Estrada Boiadeira) e 
cuidar da saúde do município, 
aonde a gente chega cedo para 
marcar consulta e o médico 
chega tarde, quando chega!”.

Como se nota, aqui no 
município, vereadores da base 
nunca faz nada em prol da 
população. Só estão ali exer-
cendo o cargo para falar sim 
e não ao Executivo, e quando 
fazem ou propõe algo, são 
simplesmente infelizes.

"Cortar árvores plantadas há 
décadas não representa qualidade 
de vida. Esse projeto vai contra 
todos os conceitos de sustenta-
bilidade que tanto ouvimos hoje 
em dia", argumenta a Policial 
Militar aposentada, residente em 
Colina, Sargento Márcia.

Só falta o executivo acatar 

essa ideia! Mas como dão 
sempre “tiro no pé” não é de 
se duvidar.

Alunos e professores sofrem com o calor 
em salas de aula de escola em Colina

Farra com o dinheiro público


