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crime foi há 8 anos

IMAGEM DO DIA

De acordo com informações 
do Cartório da 1ª Vara Criminal 
de Barretos, está agendado 
para a próxima quarta-feira, 4 
de setembro, o julgamento do 
médico Milton Diniz Soares de 
Oliveira, suspeito de planejar 
o assassinato do então dono da 
TV Barretos, Marco Antônio 
Moreira Lagos, também conhe-
cido como Chileno, ocorrido 
em junho de 2011. A previsão é 
que o julgamento dure três dias, 
já que também deverão estar 
sendo julgados os dois filhos 
do médico e outras pessoas 
envolvidas no crime.

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo, representado por seu 
presidente, desembargador Ma-
noel de Queiroz Pereira Calças, 
doou nesta sexta-feira (30), cinco 
motorhomes para o Hospital de 
Amor de Barretos, especializado 
no tratamento de câncer. 

Os veículos que a Corte não 
mais utilizava em suas ativida-
des, serão utilizados pela insti-
tuição de saúde na realização de 
exames e transporte de equipe 
multidisciplinar e de passageiros.

“Estar aqui é estar em casa, 
vendo uma instituição privada 
desse nível fazendo tudo gra-
tuitamente, ou seja, tudo que 
o governo deveria fazer para 
a população. O Hospital do 
Amor é referência no Brasil 
inteiro, como o melhor em 
oncologia e, em pesquisa cien-

tífica sem dúvidas”, destacou 
o presidente TJSP.

No período da tarde, o pre-
sidente Pereira Calças visitou 
o Fórum de Barretos, sendo 
recebido pela juíza-diretora, 
Fernanda Martins Perpetuo de 
Lima Vazquez, quando apro-
veitou para conhecer todas as 
repartições do local. 

Segundo o presidente do 
TJSP, o fórum de Barretos é 
magnífico. “Um fórum que tem 
cerca de 10 anos e atende o mo-
vimento da comarca. É impor-
tante ressaltar que com a adoção 
do processo eletrônico, o espaço 
físico vai sendo reduzido e, com 
isso, oferecer a possibilidade do 
servidor fazer o trabalho em sua 
própria residência”, destacou 
o desembargador Manoel de 
Queiroz Pereira Calças.
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Equipes da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos con-
tinuaram nesta sexta-feira (30), o recape de vários trechos no centro da 
cidade. O recape será feito nos trechos da avenida 19 entre as ruas 20 
e 26; na rua 20 entre as avenidas 5 e 7; na rua 22 entre as avenidas 9 e 
29; na avenida 25 entre as ruas 8 e 20; na avenida 21 entre as ruas 20 e 
26, além de alguns entroncamentos da área central, num total de mais de 
três quilômetros de extensão. A imagem mostra a equipe trabalhando na 
avenida 21 entre ruas 22 e 24 (Foto: Nivaldo Jr)

Começa recape de ruas e 
avenidas na área central da cidade

PROERD inicia aulas do 
segundo semestre - O Cabo PM 
Marcos Mariano, que é instrutor 
do PROERD (Programa Educa-
cional de Erradicação às Drogas), 
confirmou que teve início na 
última segunda, dia 26, as aulas 
do segundo semestre nas escolas 
municipais. O trabalho começou 
na Escola Municipal Christiano 
Carvalho, no bairro Nogueira. 
Segundo Marcos Mariano, as 10 
aulas do curso serão realizadas, 
também, nas escolas municipais 
Prof. Maria Alves Barcelos de 
Oliveira, bairro São Francisco; 
Orival Leite de Matos, bairro 
Christiano Carvalho; Dorival Tei-
xeira, no Centro; e Luís Castanho 
Filho, no bairro Los Angeles.

A juíza-diretora do Fórum de Barretos, Fernanda de Lima Vazquez, acompanhada de juizes
e promotores, recepcionou o desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças durante a visita 

PÁGINA 07

A 64ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, reali-
zada de 15 a 25 de agosto, movimentou aproximadamente R$ 900 
milhões com o turismo. É o que mostra pesquisa inédita realizada 
pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para mensurar 
o impacto econômico do evento no Estado. A nota média dada 
pelos participantes ao evento foi 8,9, sendo que 62,7% deram 
nota 10. Os dados foram apresentados pelo secretário de Turismo 
do Estado de São Paulo, Vinícius Lummertz, que contou com as 
presenças do prefeito Guilherme Ávila e do diretor de rodeio da 
Associação Os Independentes, Marcos Abud.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Defensoria Pública de Barretos 
realiza “Empodera Mulher”

Criado pela Defensoria Pública em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro 
de Referência de Assistência à Mulher (CRAM) de Barretos, o projeto nasceu a partir da experiência da 
Defensora, Daniela Sanchez Ita Ferreira, no atendimento jurídico a mulheres em situação de violência. Na 
foto, integrantes da Defensoria e do CRAM que atuam no projeto.

A Prefeitura de Barretos emitiu nota nesta sexta-feira (30),  informando que dos 20 casos suspeitos de sarampo registrados no município, apenas um até agora foi confirmado como 
positivo. Trata-se de um paciente homem, de 24 anos, que contraiu  a doença fora de Barretos, durante viagem. Seu  exame foi colhido em 1° de agosto. Segundo a prefeitura, o paciente 
já está recuperado da doença e voltou às atividades normais. A constatação dos primeiros casos suspeitos de sarampo em Barretos fez aumentar a procura pelas doses da vacina nos 
postos de vacinação da cidade. Segundo a prefeitura, todas as Unidades Básicas de Saúde estão oferecendo a vacina para a população. Atualmente, a recomendação do Ministério da 
Saúde é aplicar uma dose extra, a chamada ‘dose zero’ em crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias. Esse público está mais suscetível a casos graves e óbitos.sa
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m

Po Barretos registra apenas um caso positivo de sarampo

Tribunal de Justiça doa motorhomes 
para Hospital de Amor e visita Fórum

Julgamento do 
médico Milton 

Soares está 
agendado para 

a próxima 
quarta-feira

64ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 
movimentou R$ 900 milhões com turismo



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.
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

percival puggina, escritor e 
colunista de dezenas de 

jornais e sites no país

Clareamento 
dos dentes

Em 15 de agosto, o brasi-
leiro acordou com a notícia 
de que o Senado aprovara, em 
votação simbólica e a toque 
de caixa, o projeto de lei que 
pune abusos de autoridades 
praticados por magistrados e 
integrantes do Ministério Pú-
blico. Foram apenas sete horas 
para aprovar um projeto que 
estava parado há dois anos.

É muito bem-vindo um 
projeto contra pessoas que 
abusam de suas posições hie-
rárquicas para o bem próprio, 
mas verdade seja dita: o obje-
tivo da classe política é apenas 
proteger a si mesma.

Com o advento da operação 
Lava Jato, pela primeira vez na 

O Ministério Público anun-
ciou uma apuração sobre as con-
dições estruturais das delegacias 
de Polícia Civil do estado de São 
Paulo e o impacto do sucateamen-
to das unidades nas investigações. 

A apuração está baseada na 
fiscalização que o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) fez nas 
275 delegacias de do estado du-
rante o mês de maio. Na ocasião, 
os fiscais constataram que 60% 
das unidades não têm o espaço 
físico conservado e que 60% de-
las apresentam fissuras, goteiras 
e infiltrações, além de cupim.

A situação constatada pelos 
fiscais do TCE é a mesma que 
vem sendo relatada já há muito 
tempo pelo Sindicato dos Dele-
gados de Polícia do Estado de São 
Paulo (SINDPESP), que vem visi-
tando as delegacias da Capital e do 
Interior para avaliar as condições 
de trabalho e a estrutura física. 

“O SINDPESP espera que esta 
apuração represente o pontapé ini-
cial de uma série de mudanças que 
são necessárias para garantir que a 
Polícia Civil de São Paulo tenha as 
mínimas condições para trabalhar 

Percival Puggina, membro 
da Academia Rio-Granden-
se de Letras e colunista de 
dezenas de jornais e sites no 
país, emprestou nesta semana, 
uma manifestação que foi de 
encontro a milhares de mani-
festantes que, pelo país, de-
monstraram seu apoio a todos 
que integram a força tarefa da 
Operação Lava Jato, na pes-
soa do jurista e procurador da 
República, Deltan Dallagnol. 
Transcrevemos suas palavras 
neste belo texto que se segue.

Não. Ele nem sabe que eu 
existo. Mas mexeu com ele, 

Chupar o dedo é seguro, mas 
até um determinado ponto. Até 
quando os dentes permanentes 
começam a nascer. A partir daí, 
o hábito pode causar cresci-
mento inadequado da boca e 
desalinhamento dos dentes. 

As crianças, normalmente, 
interrompem este hábito muito 
comum por conta própria entre 
os 2 e 4 anos. Mas, às vezes, 

A alta de 0,4% no PIB 
medido IBGE do segundo tri-
mestre é uma excelente notícia 
para o país. O número indica 
que a economia reencontrou o 
caminho do crescimento, que 
deve ser revisto para algo em 
torno de 1% este ano.

O número do PIB confirma a 
retomada da atividade da indús-
tria paulista, conforme o INA 
divulgado ontem pela FIESP, 
que subiu 2,1% em julho.

A indústria de transformação 
foi um dos destaques, com o 
maior crescimento trimestral no 
setor desde 2017. Registrou um 

Dallagnol não é meu amigo, mas...
mexeu comigo. E vale o mesmo 
para o juiz Sérgio Moro e para a 
Lava Jato como um todo. 

O trabalho de combate à 
corrupção desenvolvido por 
todos os que participaram e par-
ticipam da força tarefa tem um 
valor capaz de garantir nome 
de rua e monumento na praça. 

A Lava Jato, graças ao 
trabalho de seus procurado-
res, dos policiais federais, do 
juiz Moro e seus sucessores, 
representa o mais extraordi-
nário salto ético no ambiente 
judicial, político e nas relações 
de poder no Brasil.

Agiram com plena cons-
ciência dos riscos a que se 
expunham. Sabiam que as con-
denações, as prisões, os aplau-
sos que recebiam e recebem 
da sociedade brasileira fariam 
desabar sobre eles ciúmes cô-
micos e iras cósmicas daqueles 
a quem falta brio e brilho. 

Não se toma dinheiro de 
organizações criminosas sem 
pagar por isso. No submundo 
do crime, coisas assim acabam 
em saco plástico na cabeça e 
esquartejamento. No grande 
mundo do crime, as estratégias 
não são mais brandas: a vítima 
vai ser despedaçada por outros 
modos, jogarão um saco plás-

tico sobre sua voz, cuidarão de 
desfazer seus feitos e atacarão 
o que mais apreço lhe merece: 
seu patrimônio moral, sua 
família e assim por diante. Na 
ribalta da comunicação social 
não faltam gangsteres para 
executar esse trabalho sujo. 

Também no mundo trevoso 
das instituições nacionais há 
quem se deslumbre com argu-
mento de bandido. Há quem 
fique indignado quando algum 
juiz destemido condena fre-
quentadores dos grandes salões 
e, mais ainda, quando audaciosa 
ordem de prisão é expedida. 

Faz sofrer, como brasileiro, 
a consciência de que heróis 
nacionais estão sendo atacados 
por personagens que entrarão 
para a história como pombos 
de estátua. Aparecerão nas fo-
tos sujando os homenageados.

Quão pequenas são essas al-
mas que se contorcem em senti-
mentos tão vis quanto inveja e 
ciúme. Por mais rebuscada que 
seja a retórica, ela não oculta a 
expressão das faces. 

Incomoda-me, então, a sen-
sação de que Deltan Dallagnol 
está ficando ao relento. Isso é 
inaceitável. Não, Deltan não é 
meu amigo, mas mexeu com 
ele, mexeu comigo.

ajude seu filho a vencer 
o hábito de chupar o dedo

elas continuam.
Quando uma criança conti-

nua chupando o dedo, isso se 
torna um risco à saúde bucal. 
O que os pais podem fazer para 
corrigir este comportamento? 

Reuni aqui algumas suges-
tões da Associação Americana 
de Odontologia, que possui re-
cursos para lidar com o hábito 
das crianças de chupar dedo.

1 - Elogie seu filho quando 
ele não chupar o dedo.

2 - Normalmente as crian-
ças chupam o dedo quando 
estão se sentindo inseguras 
ou precisando de conforto. 
Foque em corrigir a causa da 
ansiedade.

3 - Se a criança é mais ve-
lha, envolva-a na escolha do 
melhor método para acabar 
com o hábito.

4 - Seu dentista pode incen-
tivar seu filho e explicar o que 
acontecerá com os dentes dele se 
ele não parar de chupar o dedo.

“a economia reencontrou o 
caminho do crescimento”, diz Skaf

aumento de 2%, apoiado, princi-
palmente, pelas altas em setores 
como produtos de metal, máqui-
nas e equipamentos, produtos 
químicos, metalurgia e bebidas. 
A construção também se desta-
cou, com alta de 1,9% após 20 
trimestres consecutivos de queda.

As reformas estruturais em 
curso são fundamentais, mas 
para acelerar a atividade econô-
mica no curto prazo, o governo 
terá que adotar medidas adicio-
nais, tais como: aumento do cré-
dito, redução de spread bancário, 
privatizações e concessões e 
retomada de obras paradas. 

Assim, teremos o cresci-
mento e a geração de empregos 
que o Brasil tanto precisa.

paulo skaf
Presidente da FIESP e do CIESP

Projeto contra abuso de autoridade 
é tentativa de barrar a lava Jato

história desse país os políticos 
passaram a ter medo de ser 
presos. Até então contávamos 
nos dedos os casos de políticos 
condenados. Hoje, felizmente 
o cenário é diferente. 

Basta lembrar de três gran-
des nomes da política bra-
sileira que estão presos: o 
ex-presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, 
o ex-presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, e 
o ex-governador do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral.

Não é a toa que deputados 
e senadores não abrem mão do 
foro privilegiado. Muitos estão 
implicados com a Justiça e não 
querem ser julgados por ins-
tâncias inferiores (o então juiz 
Sergio Moro, por exemplo, era 
da primeira instância), pois 
sabem que no STF têm muito 
mais chances de saírem ilesos 
dos seus crimes, considerando 
a morosidade da Corte.

A estratégia dos políticos 
para se proteger é destruir a 
força-tarefa da Lava Jato, pu-
nindo juízes, policiais e inte-
grantes do Ministério Público, 
que estão apenas cumprindo 
suas atribuições de forma es-
tratégica. Cito dois exemplos.

Primeiro: o projeto conde-

na a condução coercitiva, me-
canismo utilizado pela Lava 
Jato para tentar obter mais 
informações dos investigados. 
Afinal, chegar de surpresa não 
permite que o indivíduo con-
siga fugir ou combine estraté-
gias com aliados. Utilizar essa 
medida sem prévia intimação 
de comparecimento ao juízo 
possibilita de um a quatro anos 
de reclusão.

Segundo: também condena 
o uso de algemas quando esti-
ver claro que não há resistên-
cia à prisão. A punição chega 
a dois anos de reclusão. Os 
políticos são contrários a essa 
medida porque é ruim aparecer 
nos telejornais sendo levados 
com algemas até a delegacia. 
Político faz de tudo para não 
perder votos. Como eu disse 
anteriormente, o objetivo é 
proteger a eles mesmos.

O presidente Jair Bolsona-
ro pode vetar trechos do pro-
jeto. Assim espero que ocorra. 
Juízes e membros do Ministé-
rio Público não podem estar à 
mercê de seus investigados. A 
Lava Jato não é blindada de 
críticas e juízes não são heróis, 
mas a força-tarefa e os seus 
membros precisam ser apoia-
dos ao invés de prejudicados.

antônio tuccílio
Presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores 
Públicos (CNSP)

MP apura sucateamento das 
delegacias do estado de São Paulo

em segurança, oferecer um atendi-
mento de qualidade à população e 
desempenhar com excelência o seu 
papel de Polícia Judiciária”, afirma 
a presidente do SINDPESP, Raquel 
Kobashi Gallinati.

O promotor que cuida do 
caso afirmou, em entrevista à 
imprensa, que solicitou à Se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado uma relação dos 
funcionários exonerados dos 
últimos dez anos, indicação 
dos concursos realizados e a 
apresentação dos alvarás de 
funcionamento dos prédios.

O SINDPESP avalia de for-
ma positiva a apuração iniciada 
pelo MP e ressalta a necessidade 
de, além de reparar a estrutura, 

recompor o quadro da Polícia 
Civil, que apresenta hoje um 
deficit de 33%, de equipar os 
policiais com armas mais mo-
dernas e de comprar coletes 
balísticos, que estão em falta. 

“Além de reforma nas uni-
dades, é preciso contratar profis-
sionais e suprir o deficit que vem 
causando tantos prejuízos para 
os policiais e para a sociedade. 
O Sindicato vem atuando de 
forma incansável para denunciar 
essa situação e fica aliviado em 
saber que os órgãos fiscalizado-
res, como o TCE e o MP, estão 
empenhados em ajudar a Polícia 
Civil”, finaliza Raquel Kobashi. 
(Na foto, fachada da delegacia 
seccional de Barretos)
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Bastidores
da Política

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pela primeira vez, as matrículas para 2020 dos estudantes da 
rede estadual poderão ser feitas pela internet. Essa foi uma das 
novidades anunciadas pela Secretaria Estadual da Educação, que 
também vai atualizar os cadastros de pais e responsáveis pelos 
alunos matriculados. O prazo foi iniciado na última segunda-
feira, dia 26, e se estenderá até 23 de setembro. O processo pela 
internet é aberto aos pais e responsáveis que já são cadastrados 
junto a Secretaria Escolar Digital (SED) da Seduc, no endereço 
sed.educacao.sp.gov.br. Também será possível acessar via apli-
cativo Minha Escola SP, encontrado na Play Store (Android) ou 
Apple Store (IOS). Quem não tiver o cadastro deverá comparecer 
a uma escola. Para estudantes 
que já estão matriculados na rede 
estadual, o prazo de rematrícula 
e atualização de cadastro vai até 
o dia 23 de setembro. Para ter 
acesso às plataformas, o respon-
sável precisa fazer um cadastro 
na escola antes. O responsável 
do jovem deve ir até a unidade, 
munido de comprovante de en-
dereço, documento próprio e 
cédula de identidade, e certidão 
de nascimento do jovem. Para 
estudantes de outras redes, o 
período vai de 1º a 31 de outubro. 
Vale a mesma regra: é preciso 
realizar o cadastro na escola 
antes de acessar o aplicativo ou 
a Secretaria Escolar Digital.

O presidente do DEM Barretos, Renato Peghim, confirmou 
que o partido não abrirá mão de lançar candidato a prefeito em 
2020. “Teremos candidato a prefeito e esse fato está esgotado. 
Dentro do diretório a pessoa mais indicada e preparada é o Renato 
Reis”, disse em entrevista ao jornal O Diário. “Todos no partido 
estão preparados, mas temos que indicar pessoa capacitada com 
vontade de administrar a cidade”, acrescentou. Segundo Peghim, 
disputar a eleição majoritária em Barretos também tem aval 
do diretório estadual, presidido pelo vice-governador, Rodrigo 
Garcia. Renato Reis (foto) atua no ramo de agronegócio e neste 
ano foi eleito o Empresário do Ano. Atualmente, o Democratas 
é representado na Câmara de Barretos pelos vereadores Otávio 
Garcia e Lupa, e tem Nestor Leonel como suplente.

O empresário Eduardo do Mercado (foto) se filiou ao 
partido Avante, colocando assim seu nome à disposição 
para as eleições do ano de 2020. Eduardo do Mercado 
sempre se destacou pelo trabalho realizado em apoio à 
população da zona sul de Barretos, sempre trabalhando 
em prol das pessoas mais carentes. E notório que vive-
mos um novo momento na política no Brasil, Eduardo, 
apoiador de Jair Bolsonaro nas eleições passadas, sabe 
que agora a mudança é necessária, por isso, junto ao já 
conhecido articulador político David Alcides, se coloca 
à disposição para pleitear a cadeira do Executivo. Para 
ele, é um investimento positivo, já que o Avante vem 
grande e forte, com lideranças influentes na política 
da região. O partido, que encarna a nova política no 
Estado de São Paulo, representa grande parte do que a 
população tem buscado como ideal e, para Eduardo do 

Mercado, que ficou muito feliz com o convite, será uma nova oportunidade para que ele, como 
grande empresário reconhecido na cidade, venha a ser o novo chefe do Executivo na cidade.

A partir do dia 7 de setem-
bro, a prefeitura estenderá o 
funcionamento aos sábados 
em três Unidades Básicas de 
Saúde: dos bairros América, 
Christiano Carvalho e São 
Francisco. Os atendimentos 
acontecerão das 7 às 13 horas.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 
Alexander Stafy Franco (na 
foto com o prefeito Guilherme 
Ávila), a ampliação é uma das 
estratégias para beneficiar 
os usuários que trabalham 
durante a semana e têm difi-
culdades para comparecerem 
a um serviço de saúde. 

“A partir do dia 7 iniciare-
mos essa ampliação, onde os 
nossos profissionais acolherão, 
da melhor forma possível, os 

Presidente afirma que DEM não 
abre mão de candidatura a prefeito

após 7 de setembro, prefeitura abre 
três unidades de saúde aos sábados

usuários com atendimento 
de qualidade e sem precisar 
sobrecarregar a UPA. Serão 
realizados todos os procedi-
mentos da rotina diária das 
unidades e sempre com a pre-
sença de um clínico geral e pe-
diatra”, antecipa o secretário.

Segundo ele, nos casos 
mais graves, a unidade terá 
como suporte a equipe do Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) para 
locomover os pacientes até a 
UPA  ou quando referenciados 
até a Santa Casa.

rematrículas na rede estadual poderão 
ser feitas online até 23 de setembro

Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da Alimentação do setor de TORREFAÇÃO E MOAGEM DE 
CAFÉ, sindicalizados ou não, representados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, para participarem da Assembléia 
Geral Extraordinária que será realizada na sede do Sindicato, situada na Rua 16 - nº 937, em Barretos-SP, no próximo 
dia 04 de setembro de 2019, às 15:30 horas, em primeira convocação, para o fim de discutir e votar a seguinte pauta:
1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Setembro/2019.
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de 
trabalho e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo. 
Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 16:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 31 de agosto de 2019.

Luiz Carlos Anastácio

Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da Alimentação do setor  PLÚRIMO: INORGANIZADOS, 
MASSAS ALIMENTICIAS, MILHO E SOJA, ÁGUAS MINERAIS, AZEITE E OLEO VEGETAIS, SORVETES, 
SICONGEL, CACAU e  BALAS,  sindicalizados ou não, representados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, 
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada na sede do Sindicato, situada na Rua 16 - nº 
937, em Barretos-SP, no próximo dia 05 de setembro de 2019, às 16:00 horas, em primeira convocação, para o fim de 
discutir e votar a seguinte pauta:
1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Setembro/2019.
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de 
trabalho e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo. 
Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 17:00 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 30 de agosto de 2019.

Luiz Carlos Anastácio
Presidente

Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da Alimentação do setor de LATICÍNIOS E PRODUTOS 
DERIVADOS, sindicalizados ou não, representados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, para participarem da 
Assembléia Geral Extraordinária que será realizada na sede do Sindicato, situada na Rua 16 - nº 937, em Barretos-SP, no 
próximo dia 03 de setembro de 2019, às 15:30 horas, em primeira convocação, para o fim de discutir e votar a seguinte pauta:
1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Setembro/2019.
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de 
trabalho e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo. 
Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 16:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 31 de agosto de 2019.

Luiz Carlos Anastácio
Presidente
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (02/09) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ANALISTA DE ESCRITURAÇÃO 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
AUXILIAR DE CONTABILIDADE

AUXILIAR DE SERRALHEIRO
BALCONISTA
CALDEIREIRO 

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 
COZINHEIRO DE RESTAUTANTE 

COZINHEIRO GERAL 
DESIGNER GRÁFICO 

ENGENHEIRO ELÉTRICO 
ESTÁGIÁRIO DE ENGENHEIRO MECÂNICO 

MECÂNICO AGRÍCOLA 
MECÂNICO DE CAMINHÕES MERCEDES 

MONTADOR INDUSTRIAL 
OPERADOR DE CARTÃO 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
PADEIRO 

PIZZAIOLO 
REPRESENTANTE COMERCIAL 

SOLDADOR 
SOLDADOR 

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.

A pesquisa TIC Domicílios 
2018, divulgada hoje, mostra 
que 7 em cada 10 brasileiros 
usam a internet no país. Ao todo, 
são 127 milhões de internautas 
no Brasil, o que representa um 
crescimento de 37% nos últimos 
cinco anos. Em 2013, metade 
da população estava conectada, 
agora já são 70%.

O principal meio de acesso 
à internet no Brasil é o celular. 
Segundo a pesquisa, 97% dos 
internautas usam o smartphone 
para navegar, 43% usam o com-
putador, 30% a TV e 9% o vídeo 
game. Isso reforça a tendência já 
verificada nos últimos anos, de 
preferência do brasileiro pela 
mobilidade na conexão.

O setor de telecomunicações 
entende que o acesso poderia 
ser ainda maior com a atuali-
zação do marco regulatório de 
telecomunicações, permitindo 
que os investimentos, hoje 
obrigatórios na telefonia fixa e 
em orelhões, sejam destinados 
à expansão da banda larga. 

Também importante é a 
utilização dos recursos dos 
fundos setoriais, especialmente 
o Fundo de Universalização das 
Telecomunicações (Fust), para 
atender as camadas mais baixas 
da população e regiões remotas.

A pesquisa mostra também 
que o uso da internet no Brasil 
é intenso: 89% dos usuários 
acessam a internet todos os 
dias. Há cinco anos, esse 
percentual era de 71%. Esses 
dados confirmam o crescimen-
to no tráfego de dados, espe-
cialmente nas redes móveis, 
reforçando a necessidade de 
atualização das leis municipais 
para a instalação de antenas e 
fibra óptica.

Sete em cada 10 brasileiros usam a internet
Conexão avança entre 

as classes D e E e o 
principal meio de acesso 

é o celular. 97% dos 
brasileiros usam smar-
tphones para navegar

No Brasil, grandes cidades, 
como São Paulo e Belo Hori-
zonte, estão com leis ultrapas-
sadas que estão impedindo a 
expansão dos serviços e o aten-
dimento adequado à demanda.

Quando o indicador é sobre 
a conexão no domicílio, a pes-
quisa mostra que 67% dos lares 
brasileiros têm acesso à inter-
net, o que corresponde a 46,5 
milhões de domicílios. Nos 

últimos cinco anos, a proporção 
de domicílios conectados cres-
ceu 55%, de 43% para 67%. 

A expansão tem se dado 
principalmente entre as classes 
C, D e E, que no último levan-
tamento apresentaram índices 
de conexão de 76% na classe C 
e de 40% na classe D/E. Nesta 
última, o crescimento foi de 
33% de 2017 para 2018 e mais 
que dobrou desde 2015.

A pesquisa confirma ain-
da que o uso do celular está 
disseminado no Brasil: 88% 
da população usa os serviços 
móveis, sendo 90% dos mo-
radores das áreas urbanas e 
76% dos habitantes da área 
rural. Fazer e receber chama-
das, enviar mensagens, tirar 
fotos, ouvir música e assistir a 
vídeos, são as atividades mais 
realizadas no celular.
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

O Senac São Paulo abre 
as portas de suas 57 unidades 
localizadas na capital, Grande 
São Paulo, no litoral e interior 
do Estado para a quarta edição 
do Casa Aberta. 

Neste sábado, dia 31, das 
10 às 16 horas, o público po-
derá conhecer os ambientes 
educacionais da instituição 
por meio de atividades que vão 
desde workshops, palestras e 
atendimentos, até oficinas. A 
vasta programação é gratuita 
e para todas as idades. 

Destaques
No Senac Barretos serão 

17 atividades contemplando 
as mais diversas áreas de 
atuação da unidade. Entre os 
destaques estão workshops e 
oficinas, além de apresenta-
ções e bate-papos.

Na área de gestão e negó-
cios, por exemplo, os visitantes 
poderão conferir uma apresen-
tação sobre o curso Técnico em 
Administração, seguida de um 
workshop sobre as experiências 
em negócios reais. 

Outra oportunidade será 
um bate-papo intitulado Sala 
de Empreendedorismo, no 
qual profissionais da unidade 
vão esclarecer dúvidas sobre 
o que levar em consideração 
na hora de abrir uma empresa. 

Já entre as oficinas, há 
opções para aprender a fa-
zer bombons ou um difusor 
caseiro utilizando materiais 
simples. Outra alternativa é 
Finanças Pessoais, com orien-
tações sobre gestão financeira 

A programação, aberta à população, inclui exposição fotográfica, 
campeonato de jogo on-line, troca de livros e oficina gastronômica

STROGONOFF DE BACALHAU

INGREDIENTES
500 gramas de bacalhau em pedaços (Não deve ser desfiado. Cortar 
em pedaços e dessalgar e ferventar até ficar macio)
4 tomates picados em cubos
1 cebola grande cortada em cubos
1 lata de creme de leite com soro
100 gramas de farinha de trigo para engrossar o molho
½ xícara (chá) de ketchup
2 colheres (sopa) de mostarda
2 colheres de molho inglês
1 xícara (chá) de azeite de oliva
3 colheres (sopa) de cheiro-verde
200 gramas de palmito picado não muito fino
100 gramas de azeitonas pretas picadinhas
PREPARO
Em uma panela média coloque o azeite, a cebola, 
os tomates e refogue bem o bacalhau. Junte a 
farinha de trigo diluída em 200 ml de leite com 
um tablete de caldo de bacalhau. Assim que 
o refogado estiver quase pronto acrescente 
o restante dos ingredientes: molho inglês, 
mostarda, ketchup, palmito, creme de leite, 
que pode ser substituído por catupiry. Por 
último, acrescente o cheiro-verde, as azei-
tonas e o palmito, que pode ser substituído 
por cogumelo fatiado.
OPçõES DE ACOmPANHAmENTO
Arroz branco com batatas gratinadas ou 
batata-palha
BOm APETITE!

Senac Barretos realiza evento 
Casa aberta neste sábado

assertiva e autocontrole entre 
ganhos e gastos.

O evento terá ainda exposi-
ções, Feira de Troca de Livros e 
Torneio de League of Legends, 
famoso jogo online de RPG. 

O evento é gratuito, mas 
algumas atividades, como as 
oficinas, têm vagas limitadas, 

que serão preenchidas por 
ordem de chegada.

O objetivo do evento é 
apresentar o papel da educa-
ção como agente transforma-
dor da sociedade, formando 
cidadãos e contribuindo para 
preparar as pessoas para o 
mundo do trabalho. 
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Não importa a religião, agradecer 
sempre será a prece mais bonita que existe. 

A ação no Rancho do Peãozi-
nho realizada pela TEBE, entre os 
dias 16 e 25 de agosto, contou com 
parceria do clube Os Independen-
tes, Polícia Militar Rodoviária e 
com apoio da ARTESP (Agência 
Reguladora de Transportes do 
Estado de São Paulo). O espaço do 
projeto “Educação no Trânsito – 
Responsabilidade de Todos” aten-
deu mais de 6 mil crianças durante 
a 64ª Festa do Peão de Boiadeiro 
de Barretos.  O projeto foi uma 
das principais atrações do Rancho do Peãozinho, espaço destinado ao público infantil no Parque do 
Peão, que recebeu visitantes de mais de 40 cidades da região, entre escolas, entidades assistenciais e 
turistas. Para atender essa demanda, os visitantes interagem em uma área de aproximadamente 800 
metros quadrados onde foi construída uma “Cidade Mirim” circundada por uma rodovia.  As crian-
ças trafegam pelo circuito em mini-bugues simulando uma situação de trânsito real, onde o mascote 
Tebinho, monitores e o Policial Militar Rodoviário passam orientações sobre as leis de trânsito, o 
significado das placas de sinalização e medidas de segurança para um trânsito mais seguro. O grupo de 
voluntários do Jocum (Jovens com uma Missão) teve um espaço disponibilizado no projeto da TEBE, 
para apresentar um teatro para as crianças, com o tema “O contador de histórias”, que é realizado de 
forma lúdica, onde as crianças interagem em tempo real e saem realizadas por poder participar da ação.

O Cordão Carnavalesco 
Espalha Samba inicia nesta 
sexta-feira (30), o seu Festival 
de Massas, que visa arrecadar 
fundos para organização do 
Carnaval de 2020. São quatro 
produtos de origem italiana ao 
preço de R$ 25.

Estão à venda Rondelli 
(presunto e mussarela), Sofioli 
(frango com catupiry), Conchi-
lione (quatro queijos) e Nhoque 
(recheado com queijo), dispo-
nibilizados em embalagens de 
um quilo, que serão entregues 
congelados para os compra-
dores, no dia 9 de novembro, 
das 10 às 14 horas, na Rua 10, 
0271, entre as avenidas 35 e 37.

“Como das vezes anterio-
res, as promoções do Espalha 
Samba são feitas com um 
tempo de vendas estabelecido 
até a entrega. Serão mais de 
dois meses para buscar as ade-
sões. As promoções anteriores 
foram um sucesso pela quali-
dade dos produtos e a forma 
que a coordenação do grupo 
trabalha. E, é vendendo massas 
que o Espalha Samba faz o seu 

Seguindo a tradição de anos anteriores, o 
North Shopping Barretos homenageia bailarinos 
e bailarinas em seu dia, 1º de setembro, com 
espetáculo às 16 horas, na Praça de Alimen-
tação. Alunos e professores das escolas La 
Rose Estúdio de Ballet e Guta Bampa Ballet 
vão se apresentar gratuitamente, numa forma de 
incentivar a dança como atividade cultural, além 
de servir também para o condicionamento físico 
de crianças e adolescentes. A data homenageia 
os dançarinos de Balé, ou Ballet, um estilo de 
dança que surgiu no século XV na Europa 
renascentista e que conheceria seu apogeu no 
século XIX. Atualmente, o balé assume inúme-
ras variações, sob influência do estilo chamado 
contemporâneo, mas com marcante presença 
do balé clássico. A formação de um profissional 
da dança que possa ganhar o título de bailarino 
passa, necessariamente, por escolas de balé e 
pelo aprendizado não apenas da dança, mas 
também das regras básicas da postura, do uso 
controlado da força, tendo como resultado a 
graciosidade da aparente leveza.

Um terror tão esperado pelos 
fãs que estreou antes dos outros 
filmes, na última quarta. Chamado 
de o filme mais assustador do ano,  
“It – Capítulo Dois” teve estreia an-
tecipada e causou expectativa até 
em quem ainda não a conheceu, 
mas quer viver momentos de ten-
são sob o escurinho do cinema. O 
filme consegue unir humor, ação e 
comédia de uma maneira especu-
lar. São quase 3 horas de emoções. 
A adaptação da obra de Stephen 
King e sequência de “It: A Coisa” é 
considerada aterrorizante. Na outra 
estreia da semana, uma pergunta 
que, a princípio, pode desagradar 
os fãs da banda mais famosa do 
mundo. E se The Beatles não 
tivessem existido? Esse é o ponto 
de partida de “Yesterday”, filme 
do diretor Danny Boyle (“Quem 
Quer Ser um Milionário?”) e es-
crito por Richard Curtis (“Cavalo 
de Guerra“). Nele, após sofrer um 
acidente, um cantor-compositor 
(Himesh Patel) acorda numa estra-
nha realidade, onde ele é a única 
pessoa que lembra dos Beatles. 
Com as músicas de seus ídolos, 
o protagonista se torna um suces-
so gigante, mas a fama tem seu 
preço. A programação da semana 
no Centerplex North Shopping 
Barretos está recheada, trazendo 
ainda a animação “Alladin”, o live 
action “Rei Leão”, as emoções de 
“Velozes e Furiosos Hobbs”, e o 
terror de “It Capítulo 2” e “Boneco 
Assassino”, tudo com diversidade 
de horários, basta conferir: 
Sala 01 - ALADDIN - DUBLADO
AVENTURA - 10 Anos - Quinta: 10h
Sala 01 – YESTERDAY - DUBLA-
DO - ROMANCE MUSICAL - 12 
Anos - Sábado, Domingo, Segun-
da, Terça, Quarta: 14h - 16h30
Sala 01 – YESTERDAY - LEGEN-
DADO - ROMANCE MUSICAL - 12 
Anos - Sábado, Domingo, Segun-
da, Terça: 21h
Sala 01 - IT CAPITULO 2 - LE-
GENDADO - TERROR - 16 Anos  
- Quarta: 21h
Sala 01 - BRINQUEDO ASSAS-
SINO - DUBLADO - TERROR 
- 16 Anos - Sábado, Domingo, 
Segunda, Terça, Quarta: 19h
Sala 02 - VELOZES E FURIOSOS 
HOBBS - DUBLADO - AÇÃO - 14 
Anos - Sábado, Domingo, Segun-
da, Terça, Quarta: 17h
Sala 02 – YESTERDAY - DU-
BLADO - ROMANCE MUSICAL 
- Dublado - 12 Anos - Sábado, 
Domingo, Segunda, Terça: 19h50
Sala 02 - IT CAPITULO 2 - DU-
BLADO - TERROR - 16 Anos 
- Quarta: 20h
Sala 02 - BRINQUEDO ASSASSI-
NO - DUBLADO - TERROR - Du-
blado - 16 Anos - Sábado, Domin-
go, Segunda, Terça, Quarta: 15h
Sala 03 - O REI LEÃO 3D - DU-
BLADO - AVENTURA - 10 Anos - 
Sábado, Domingo, Segunda, 
Terça, Quarta: 15h30
Sala 03 - O REI LEÃO - DUBLA-
DO - AVENTURA - 10 Anos - Sá-
bado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 18h - 20h30

As estreias de 
“It Capítulo 2” e 
“Yesterday” se 
juntam aos filmes em 
cartaz no Centerplex 
North Shopping

Espetáculo reúne duas escolas de dança 
no Dia do Bailarino no North Shopping

Espalha Samba inicia vendas de Festival 
de Massas visando o Carnaval de 2020

Corso Carnavalesco ao ritmo 
das tradicionais marchinhas”, 
observa a Cristiane Cardoso, 
da coordenação social.

“Temos vários colegas 
na tarefa de vendas. Quem 
desejar adquirir um dos pro-
dutos pode ligar no telefone 17 

981334529 ou enviar um zap”, 
completa a coordenadora. 

O carnaval 2020 do Espa-
lha Samba está confirmado 
para o dia 22 de fevereiro de 
2020, sábado de Carnaval, 
com concentração na Rua 10 
entre as avenidas 35 e 37.

TEBE realiza o projeto “Educação no Trânsito” 
no rancho do Peãozinho e atende 6 mil crianças
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Marcando também as 
comemorações do aniversá-
rio de Barretos, a prefeitura 
inaugurou o monumento que 
retrata as famílias Francis-
co Barreto e Simão Antônio 
Marques, “Librina”, edificado 
na Praça Francisco Barreto, 
em frente à Catedral. 

A solenidade reuniu auto-
ridades locais, regionais, des-
cendentes de Librina, historia-
dores, munícipes barretenses e 
turistas. O investimento para a 
obra é de R$ 192.095,46, sen-
do R$ 140.164.58 em recursos 
do Governo do Estado e R$ 
51.930,88 de contra partida da 
prefeitura de Barretos. 

O trabalho é do artista 
Markus Moisés Rocha Mou-
ra, de Diamantina (MG), que 
utilizou o material concreto 
armado e pintura em bronze.

Ao entregar a obra, o pre-
feito Guilherme Ávila desta-
cou o papel fundamental que 
teve o COMTUR (Conselho 
Municipal de Turismo) para o 
desenvolvimento do projeto. 

“É um órgão autônomo, 
que determina como devem 
ser investidos os recursos e en-
tendeu a importância do muni-

A Secretaria de Estado de 
Turismo anunciou em cole-
tiva na tarde de quinta-feira 
(29), os resultados de uma 
pesquisa sobre o impacto eco-
nômico que a Festa do Peão 
de Boiadeiro de Barretos traz 
para a cidade e região. 

A pesquisa é um presente 
do Governo do Estado de São 
Paulo, a pedido do prefeito Gui-
lherme Ávila, para servir como 
instrumento para nortear as 
próximas políticas públicas em 
relação ao turismo. Dados apre-
sentados pela pesquisa apontam 
que cerca de 900 milhões de re-
ais foram movimentados direta-
mente na economia de Barretos 
pelo turismo da Festa do Peão.

O secretário de Estado de 
Turismo, Vinícius Lummertz, 
que entregou a pesquisa, agra-
deceu a presença do prefeito, 
Guilherme Ávila, na Secretaria 
de Turismo em São Paulo, dis-
se que não conhecia a cidade e 

Equipes da secretaria muni-
cipal de Obras e Serviços Ur-
banos continuaram nesta sex-
ta-feira (30), o recape de vários 
trechos no centro da cidade. Os 
serviços são frutos de verbas 
conquistadas por emenda par-
lamentar de autoria do ex-de-
putado federal Floriano Pesaro. 

O recape será feito nos 
trechos da avenida 19 entre 
as ruas 20 e 26; na rua 20 en-
tre as avenidas 5 e 7; na rua 
22 entre as avenidas 9 e 29; 
na avenida 25 entre as ruas 8 
e 20; na avenida 21 entre as 
ruas 20 e 26, além de alguns 
entroncamentos da área cen-
tral, num total de mais de três 
quilômetros de extensão.

A ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Bar-
retos) foi notificada sobre as 
obras, para que os empre-

O prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, e os diretor de Ro-
deios de Os Independentes, Marcos Abud, acompanham expla-

nação do secretário estadual de Turismo, Vinícius Lummertz

Secretaria de Turismo do Estado de São 
Paulo presenteia Barretos com pesquisa 

sobre o impacto econômico da Festa do Peão

que teve uma agradável surpre-
sa quando esteve em Barretos. 

“A Festa do Peão é um espe-
táculo da Terra”, ressaltou Lum-
mertz, que falou sobre a impor-
tância da união entre o público 
e o privado para a realização de 
eventos que agregam valor ao 
turismo e à economia do Estado. 
“O turismo não tem mais o signi-
ficado que tinha no passado. Ele 
tem uma nova lógica e peso eco-
nômico, que deve fazer com que 
o turismo venha para o centro da 
agenda política e econômica do 
Estado de São Paulo”, ressaltou

Em seguida, o secretário 
chamou o chefe de gabinete, 
Guilherme Miranda, para mos-
trar os dados da pesquisa re-
alizada pela P2A – Gestão de 
Informação, que incluiu 1.126 
pessoas e foi conduzida pela 
equipe da secretaria de Turismo. 

Segundo o estudo, o valor 
de consumo médio por visi-
tante em hospedagem foi de 

R$ 1.055, seguido por trans-
porte até a cidade (R$ 395), 
compras (R$ 299), alimenta-
ção (R$ 273), lazer (R$ 180), 
e transporte dentro da cidade 
(R$ 142). O que totalizou um 
gasto médio de R$ 2.345 por 
pessoa em cinco dias.

Com um público de mais de 
800 mil pessoas, a maior parte 
dos turistas vieram de cidades do 
Estado de São Paulo (27,3%), se-
guido por Minas Gerais (13,6%), 
Paraná (2,5%), Rio de Janeiro 
(2%), Santa Catarina (2%) e Rio 
Grande do Sul (1,1%). Dos pre-
sentes no evento, mais da metade 
já havia participado de mais de 
cinco edições (50,2%) e 23,9% 
estavam visitando a Festa do 
Peão pela primeira vez.

De acordo com o prefeito 
Guilherme Ávila, que esteve 
acompanhado dos secretários 
municipais, Adriano Santos 
(Turismo) e Luciana Gomes 
(Relações Institucionais e 
Comunicação) e o diretor de 
Os Independentes, Marcos 
Abud Wohnrath, a pesquisa 
foi um grande presente para o 
município, pois comprovou a 
importância da Festa do Peão 
como geração de renda prin-
cipalmente para o barretense. 

“Fica provado o quanto 
as pessoas que vêm de fora 
gastam na nossa cidade e isso 
reflete nos empregos gerados 
nos hotéis, restaurantes, postos 
de gasolina, além das pessoas 
contratadas como segurança, 
serviços gerais, cozinheiros, 
entre outros”, observou.

Começa recape de ruas e 
avenidas na área central da cidade

sários das regiões afetadas 
sejam alertados sobre a di-
ficuldade de deslocamento 
durante o recape e possam se 
programar adequadamente.

O secretário municipal, 
Raphael Ducati, informou que 
os trabalhos devem ser execu-
tados com rapidez. “Estamos 
fazendo de maneira programa-
da para gerar o menor transtor-
no possível. Como ocorre com 
toda obra, certamente afetará 

provisoriamente o tráfego de 
veículos, mas por um excelen-
te motivo, ruas mais bem cui-
dadas”, disse.

Após o recapeamento, o De-
partamento de Trânsito, alocado 
na secretaria municipal de Or-
dem Pública, realizará a pintura 
de solo da sinalização de trân-
sito, além de pintura de guias 
e sarjetas. (Na foto de Nivaldo 
Jr. o recape sendo realizado na 
avenida 21 entre ruas 22 e 24)

Inaugurado monumento que 
retrata famílias Marques e Barreto

Obra é mais um atrativo 
turístico no município de Barretos

cípio ter monumentos, como 
acontece em  cidades do Brasil 
e do mundo”, frisou o prefeito.

Vítor Edson Marques Jú-
nior, presidente do Comtur, 
e seu irmão Simão Antônio 
Marques, mesmo nome de Li-
brina, são descendentes da fa-
mília Marques e participaram 
da inauguração. 

“É uma satisfação muito 
grande estar presente neste ato. 
Toda cidade turística tem seus 
atrativos e este monumento 
em homenagem aos fundado-
res, é um grande atrativo”, ob-
servou Vítor Marques.

“Estou muito orgulhoso. 
Meu pai sempre se lembrava 
desta história com muito cari-
nho. É uma grande emoção”, 
disse Simão Marques.

Além do monumento em 
homenagem as famílias Bar-
reto e Marques, outro monu-
mento está sendo edificado na 
Praça Nove de Julho. A obra 
é a figura de uma mula, tam-
bém decidida pelo Conselho 
Municipal de Turismo, para 
que se possa retratar o peão 
tropeiro, que em sua “lida” na 
época usava burros e mulas, 
animais mais resistentes.
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Esportes

realidade diferente do estradão
Diferente do que estamos acostumados a ver no dia a dia, ou durante a tradicional Festa do Peão realiza a Quei-

ma do Alho, com os peões e suas comitivas cozinhando em fogão no chão, esta imagem mostra o dia a dia deste 
cidadão que vive ao lado do conjunto habitacional José Faleiros, em Barretos, e todos os dias prepara o alimento 
que lhe é doado em um fogão improvisado com tijolos e lenha recolhida nas imediações. E pouco reclama da vida, 
já que agradece a Deus a todo momento pelo alimento preparado com muito amor para “tocar a vida em frente”.

O campeonato varzeano 
organizado pela Liga Barretense 
de Futebol (LBF) volta a reali-
zar suas rodadas neste domingo, 
1º de setembro, nos tradicionais 
campos em bairros da cidade.

Como já estão definidas 
as oito equipes da série A que 
disputarão a próxima fase, o 
presidente da LBF, Osmir Du-
arte Peixoto “Titão”, convocou 
os dirigentes para uma reunião 
neste sábado (31), às 10 horas, 

na sede da entidade, quando 
serão definidos os critérios 
para a segunda fase. 

Estão convocados os repre-
sentantes das equipes: ADPM, 
Barretos II, José Faleiros, Nova 
Barretos, Paysandu, Predinhos, 
São Bento e Vila Nogueira.

11ª RODADA
SÉRIE A: Nova Barretos x 

Unidos do Barretos 2 (Frigorí-
fico); Improviso x Inter Jockey 
(Cavalgando); São Bento x Pre-

dinhos (São Bento); José Faleiros 
x Bandeirante (CSU); ADPM x 
Paysandu (ADPM; Vila Nogueira 
x Barretos II (Rochão).

1ª RODADA
SEGUNDA FASE

SÉRIE B: Fúria Jovem x 
Guarani (Rochão); Santa Ce-
cília x Bom Jesus (ADPM); 
Amoreira x Monte Negro (Pau-
lo Prata); Santa Helena x Inter/
Marília (Frigorífico); Indepen-
dente x Cecap/Leda (Rochão).

A equipe de malhas de Barretos venceu Ribeirão Preto por 102 a 98, de virada, e conquistou 
a medalha de bronze nos JORI’s (Jogos Regionais dos Idosos), disputados em Matão. A dupla 
Haroldo Oliveira e Vicente representou Barretos. “No penúltimo lance estávamos perdendo de 
10 pontos de diferença, e em dois lances tiramos a diferença de 14 pontos, reação fantástica e 
memorável”, comemorou Haroldo Oliveira.

Após duas semanas de paralisação, 
varzeano retoma rodadas neste domingo
Equipes da série A tem reunião na LBF neste sábado (31)

Barretos conquistou bronze
 em Malhas nos JORI’s
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A Defensoria Pública em 
Barretos realizou na última 
quinta-feira (29) um evento que 
marcou o encerramento do pri-
meiro ciclo do “Empodera Mu-
lher”, projeto voltado a melhorar 
a autoestima de mulheres em 
situação de violência doméstica, 
fortalecendo sua independência 
emocional e financeira, com o 
objetivo principal de reduzir 
índices deste tipo de violência

Na oportunidade, foram 
apresentados resultados obtidos 
a partir do trabalho iniciado há 
seis meses, como acerca de in-
serção no mercado de trabalho 
e fortalecimento emocional, 
bem como as dificuldades 
apresentadas. O evento foi re-
alizado na sede da Defensoria 
em Barretos, bairro Exposição, 
em frente à Região dos Lagos.

Na última quarta-feira (28), 
a Equipe de Perícias Crimina-
lísticas de Barretos recebeu o 
diretor geral do IC (Instituto 
de Criminalista), Maurício da 
Silva Lazzarin, que assumiu 
em janeiro a coordenação da 
Superintendência de Polícia 
Técnico Científica do Estado 
de São Paulo.

Em visita a Barretos, o 
diretor do IC realizou uma 
inspeção técnica dos trabalhos 
desenvolvidos na unidade. 

“Nós somos uma polícia in-
visível que trabalha para pesso-
as desconhecidas, trabalhamos 
em busca da justiça. Dentro 
do Instituto de Criminalística, 
temos 56 unidades espalhadas 
pelo Estado Quero estar perto 
e conhecer as unidades, pois 
só visualizando você consegue 
saber o que está acontecendo”, 
afirmou o diretor.

Em entrevista à imprensa, 
o superintendente Maurício da 

Na próxima segunda-feira 
(02), membros do Hacking 
Health (movimento que visa 
melhorar a área da saúde através 
da criação de soluções tecnoló-
gicas) conhecerão o programa 
francês de inovação médica 
(B.E.S.T), que realizará, pela 
primeira vez no Brasil, em de-
zembro, seu módulo presencial. 

A apresentação acontecerá 

na Supera Incubadora de Em-
presas de Base Tecnológica, 
às 18 horas, e contará com 
a participação da Diretora 
de Educação do Instituto de 
Cirurgia Guiada por Imagem, 
Silvana Perreta, e do coorde-
nador científico do IRCAD 
América Latina e cirurgião 
do Hospital de Amor, Luis 
Gustavo Romagnolo.

Defensoria Pública realiza 
“Empodera Mulher” de 

combate à violência doméstica
Criado pela Defensoria Pú-

blica em parceria com a Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social e o Centro de Referên-
cia de Assistência à Mulher 
(CRAM) de Barretos, o projeto 
nasceu a partir da experiência 
da Defensora, Daniela Sanchez 
Ita Ferreira, no atendimento ju-
rídico a mulheres em situação de 
violência no CRAM, conta com 
participação da Agente de De-
fensoria, Lívia Valim Nicolino, 
Assistente Social da instituição.

“A iniciativa teve como 
objetivo contribuir para o for-
talecimento da política pública 
municipal de proteção à 
mulher, com um espaço 
seguro para que as mulhe-
res se sintam acolhidas, 
recebam apoio técnico com 
outras mulheres que vivem 

situações semelhantes, para que 
juntas construam estratégias 
para encontrar caminhos de vi-
ver uma vida livre de violência”, 
afirma a Defensora Pública.

O projeto se desenrola por 
meio de rodas de conversa no 
CRAM (localizado na antiga 
sede da prefeitura de Barretos, 
na rua 30, esquina da avenida 
33), com espaço para troca de 
experiências, reflexões sobre 
padrões culturais de gênero e 
violência, estímulo aos autocui-
dados, educação em direitos e 
estratégias para emancipação fi-
nanceira, entre outros aspectos.

IrCaD apresenta programa 
de inovação médica

Diretor Geral do Instituto de 
Criminalística visitou Barretos

O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) aprovou 
uma medida que retira a ne-
cessidade de pescadores e 
aquicultores apresentarem o 
Registro Geral da Atividade 
Pesqueira (RGP) para aces-
sarem crédito. A decisão do 
Conselho de ajustar as normas 
de financiamentos para a pesca 
e aquicultura ocorreu na quin-
ta-feira (29).

Segundo o Conselho, o ajus-
te foi feito para dirimir dúvidas e 
destravar as operações de finan-
ciamento para o setor pesqueiro. 
O RGP é um documento exigido 

para controle de embarcações 
utilizadas em pesca extrativa, 
mas não é necessário nos casos 
de investimentos.

Pronaf
O CMN também ajustou 

as normas aplicadas nas ope-
rações do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf). O 
objetivo é garantir melhor 
aproveitamento do montante 
de recursos disponíveis para 
investimentos em maquinários 
relacionados às finalidades 
ou empreendimentos que têm 
taxas mais favorecidas.

Silva Lazzarin afirmou o IML 
(Instituto Médico Legal) existe 
desde 1870 e a Polícia Técnica 
desde 1924 e, desde 1998, a 
Polícia Técnica foi separada 
da Polícia Civil, passando a ser 
Superintendência da Polícia 
Técnico Cientifica. 

“São 21 anos de atuação 
e estamos na nossa própria 
instituição com investimen-
tos próprios, tentando evo-

luir cada vez mais, estamos 
aguardando um equipamento 
de alto padrão”, relatou Mau-
rício Lazzarin.

Segundo ele, a intenção 
agora é aproximar a Polícia 
Científica da população. “Nos-
sa ideia é tentar aproximar a 
Polícia Técnica da sociedade, 
mostrando como é desenvol-
vido esse trabalho, que possui 
1.400 peritos”, frisou.

Pescadores e aquicultores não 
precisam apresentar registro para 

acessar crédito, decide CMn
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O último dia 28 foi de festa para Daniela Munhoz Pacheco, 
que celebrou a data ao lado do esposo Dênio Pacheco, 

e dos filhos Esther e Santiago. Parabéns!!!

Hoje é dia de festa para a barretense Letícia Oliveira, que 
comemorou mais um ano de vida. Parabéns! O carinho 

especial fica por conta do maridão Danilo e do filho Miguel.

A barretense Danieli Souza, que reside na capital paulista, celebrou 
nesta sexta, 30 mais uma primavera. O carinho especial ficou por 

conta do esposo Gustavo. O casal, que é pai dos gêmeos Valentina 
e Pedro, escolheu New York para celebrar a data. Felicidades!!

O repórter barretense e escritor, Marcos Diamantino, 
celebrou mais um ano de vida nesta sexta, dia 30, ao lado da 
esposa Maria Tereza, das filhas Vanessa e Vivian. Parabéns!!

Dona de um sorriso único, a professora de dança, Ana Carolina 
Castro, comemora hoje mais um ano de vida. Parabéns!!!

Vanessa Arantes 
brindou idade nova sexta-

feira, dia 30, ao lados 
de familiares e amigos. 

Parabéns!!
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Telefone: (17) 3043-6606

Cinema

Coringa
Gotham City, 1981. Em meio a uma onda de violência 
e a uma greve dos lixeiros que deixou a cidade imunda, 
o candidato Thomas Wayne (Brett Cullen) promete 
limpar a cidade na campanha para ser o novo prefeito. 
É neste cenário que Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) tra-
balha como palhaço para uma agência de talentos, com 
um agente social o acompanhando de perto, devido aos 
seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, 
Fleck reage mal à gozação de três homens de Wall Street 
em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um 
movimento popular contra a elite de Gotham City, da 
qual Thomas Wayne é seu maior representante.

ZOOOMMM.... Para a empresária Lilian Alves, que está mui-
to feliz com a sua esmalteria, localizada na avenida 17 entre a 
30 e 32. Na foto, aparece ao lado da mamãe Lenir. Sucesso!!!

Amanhã (1°), os holofotes estarão voltados 
para essa mulher incrível... Rosa Borella, 
que sempre trabalha como voluntária nas 

instituições de Barretos e festeja mais uma 
primavera! Parabéns!!

Na quinta-feira (29), os flashes estavam voltados para a pedia-
tra do Hospital São Francisco, Lina Balcazar Fonseca, que co-
memorou aniversário ao lado de todos os amigos. Parabéns!!

Amanhã (1°), Rodrigo Betiol comemora mais um 
ano na folhinha ao lado de seus amores... A esposa 

Lilian e a filha Maria Antônia. Felicidades!!

Sempre sorridente... Valéria Pelegrini 
comemora na segunda-feira (02), mais 

um aniversário ao lado dos amigos, familiares 
e do maridão Vilmar. Felicidades!!
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COLINACOLINA

É preciso “descoisar” 
as coisas “coisadas”!

Quando o período eleitoral 
se aproxima é hora de ficar de 
olho nas pessoas que lançam 
sua candidatura. Como eleito-
res, devemos fazer pesquisas, 
conhecer nossos candidatos 
e também ir votar. Mas você 
sabe quais as consequências do 
seu voto em cada candidato?

Por que o candidato eleito 
muda a minha vida?

Votar é um ato de cidadania 
e de engajamento coletivo, 
além de ser uma ferramenta de 
transformação social. Longe de 
serem meramente figuras re-
presentativas, os políticos que a 
maioria dos cidadãos elege, pos-
sui papel de grande relevância, 
na proporção de suas funções, 
e influenciam de maneira direta 
em muitas coisas que ocorrem 
em nossa cidade. 

É importante que o eleitor 
tenha em mente que a pessoa que 
está recebendo o seu voto na urna 

1996
Quando os coronéis per-

deram a eleição em Colina, a 
cidade viveu meses de caos. 

Pararam de recolher o lixo 
pela cidade. Carros da frota 
municipal que quebravam 
eram encostados, sucateados.

Funcionários públicos fi-
caram sem receber salários e, 
também, o 13º.

A ordem dada para o Le-
gislativo foi de “parar, travar” 
o prefeito eleito. E, assim fi-
zeram até as últimas consequ-
ências que o tirariam do cargo. 
E, em março do ano 2000, a 
Câmara de Colina cassou o 
prefeito Oscar Barcellos Netto, 

Colina precisa de empresas e não de recape de ruas. Até porque 
as ruas e avenidas recapeadas estão em bom estado. No segundo 
semestre de 2016 o Executivo pavimentou todas as ruas do bairro 
Jardim Primavera. No início de 2017 reabriram todas essas ruas para 
colocar galerias e novamente recapearam. Por que tanto recape 
na cidade? Por que verbas parlamentares somente para “recape”? 
Lógico que é bom, mas no mínimo estranho o quanto recapeiam, 
na maioria das vezes, sem precisão. Sempre nos mesmos lugares.

Farmácia de plantão em colina
drogaria poupe Já
Rua 7 de Setembro, 24 – Centro
Telefones: (17) 99680-4973 | 3341-3499 | 3341-4880

pista de sKate
Uma pista de skate de verdade, profissional. Fica em Florianópolis, 
a maior pista de skate do sul do país, construída na Costeira do 
Pirajubaé, no sul da Ilha, com projeto acompanhado por skatistas 
profissionais, desenvolvido pela prefeitura de Florianópolis. Custou 
680 mil reais. Tem 4 mil metros quadrados. Para quem sabe fazer e 
administrar uma cidade não precisa enganar a população.

Quando o período eleitoral se aproxima
o representa em vários aspectos: 
política, social e moralmente. 

Entretanto, é importante des-
tacar que o eleito tem um papel 
significativo sobre a vida de 
todos os cidadãos, incluindo os 
que não votaram ou votaram em 
nulo ou em branco. Aquela velha 
frase “Se você não gosta de po-
lítica, será governado por quem 
gosta dela”, pior, por aqueles que 
vivem de politicagem.

Atente para os próximos 
candidatos a vereador, até 
porque as leis municipais 
passam pelos vereadores para 
serem aprovadas, assim como 
as leis federais passam pelo 
Congresso Nacional, mas de 
um processo diferenciado.

Além de cuidarem das leis, 
também fiscalizam as ações do 
prefeito e as contas públicas 
do município. Lógico que 
aqui em nossa cidade isso está 
longe de acontecer. A grande 

maioria do legislativo serve 
apenas para obedecer ao gran-
de cacique “Faz Nada”.

Lamentavelmente, em nossa 
cidade, o Legislativo é controla-
do pelo Executivo. Se os velhos 
coronéis perdem as eleições, 
já lançam a ideia de “travar o 
governo”. E o vereador aliado 
que pender para o lado do pre-
feito eleito, contrário (oposição) 
ao coronelismo (votando em 
favor da população) sofrerá as 
consequências: expulsão do par-
tido por infidelidade partidária, 
etc. E é ameaçado de perder o 
mandato. Resumindo: o Legis-
lativo não trabalha para o povo, 
trabalha para um grupo. 

Uma votação sem cons-
ciência cidadã e democrática 
pode ter impactos sociais 
muito negativos para a cidade. 
Veja o nosso caso; uma cidade 
sem geração de emprego.

“A culpa dos políticos se-

rem ineficientes é nossa, eles 
não fazem nada pelo povo, 
porque sabem que são igual a 
cavalos em desfile de 7 de se-
tembro: vão cagando e andando 
para os problemas e ainda sen-
do aplaudidos pelos eleitores a 
cada eleição”. (Adilson Freitas)

Em suma, é de extrema 
importância que conheçamos 
todos aqueles que recebem nos-
so voto; seu passado, as ações 
que apoia e suas atividades 
após eleito, mesmo que quem 
assuma não seja o candidato 
no qual votamos, porque o que 
está em jogo é o futuro da cida-
de na qual todos nós vivemos.
Faça parte da transformação!

Pau que dá em Chico, dá em Francisco!
por dez votos a dois. 

O ex prefeito foi cassado 
e condenado por nepotismo, 
acreditem se quiser: N E P O 
T I S M O.

2019
A prefeitura tem, aproxi-

madamente, 1200 funcioná-
rios (concursados, efetivos e 
comissionados, contratados 
- prazo determinado). 

Como falamos anterior-
mente, o setor público não 
pode ser o grande empregador 
da cidade. E, no final, a grande 
maioria “são amigos do rei”.

O próprio STF colocou 
alguns parâmetros sobre nepo-
tismo: “Cargos políticos podem 

ser ocupados por parentes, 
mas é preciso ficar constatado 
que o parente possui alguma 
qualificação para exercer o 
cargo de forma eficiente. Via 
de consequência, nomeações de 
parentes fundadas tão somente 
no vínculo de parentesco com 
a autoridade nomeante, ou 
seja, sem considerar a capa-
cidade técnica exigível para o 
exercício do cargo, são ilícitas 
e podem ser questionadas no 
Poder Judiciário”. 

Hoje, o que se nota é a 
politicagem do poder públi-
co em conseguir “amarrar” 
o maior número de pessoas, 
famílias para obter vantagens 

nas eleições. Nomeações esd-
rúxulas, em evidente violação 
ao princípio da moralidade 
administrativa, que o Supre-
mo Tribunal Federal editou a 
Súmula Vinculante de n º 13. 
AlgumAs perguntAs

Alguém poderá responder 
dentro da legalidade, honradez 
e transparência. A LOC (Lei 
Orgânica de Colina) continua 
a mesma de 2000 ou teve 
alteração para o “avacalhar” 
o que promoveram no quadro 
funcional, com nomeações a 
torto e a direito?

As pessoas nomeadas pos-
suem qualificação para o exer-
cício da função? 

Os diplomas e certificados 
de escolaridade foram devida-
mente merecidos, ou seja, não 
foram comprados na Praça da 
Sé, em São Paulo?

Infelizmente o que se nota 
explicitamente é que o poder 
Legislativo de 2000 estendeu-
se para 2019 nos mesmos mol-
des, com peças diferentes, mas 
com o mesmíssimo propósito 
de “servir ao chefe”. E, com 
isso, o mesmo pau que deu em 
Chico, não dará em Francisco.


