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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 19 DE JULHO

R$  3,744
Dólar Comercial Venda R$  3,745

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Segundo Caderno - PÁGINA 01

“A instalação do INSS 
Digital representa uma im-
portante conquista ao povo 
de Barretos e região, pois 
facilitará o acesso para reque-
rer os serviços relacionados à 
Previdência Social”. 

A afirmação é do presidente 

A Polícia Mili-
tar Rodoviária apre-
endeu mais de 160 
quilos de maconha, 
que estava sendo 
transportada em um 
fundo falso de uma 
caminhonete Fiat/
Strada e deteve uma 
pessoa. A droga, que 
vinha da cidade de 
Dourados (MS) com destino a Campinas (SP), foi interceptada na 
cidade de Bebedouro pela Polícia Militar Rodoviária, que contou 
com apoio das equipes de policiamento de Bebedouro e do Canil 
de Barretos, atuando de forma fundamental o cão de faro, Héctor, 
que localizou a droga escondida no veículo.

PÁGINA 07

De cerca de 1,5 mil barreten-
ses convocados pela prefeitura 
de Barretos para realizar acordos 
para pagamentos de seus débitos 
inscritos na Dívida Ativa do 
Município, relativos a impostos 
não pagos até o ano de 2018, 
foram feitos 143 atendimentos, 
realizados nos dias 4, 5, 10, 11 
e 12 de julho. A partir destes 
atendimentos, foram feitos 49 
acordos que proporcionarão em 
parcelamentos o montante de R$ 
864.770,88 em arrecadação para 
os cofres públicos municipais. 
As sessões de conciliações serão 
retomadas na próxima segunda-
feira (22), seguindo pelos dias 
23, 24, 25, 26, 29 e 31 de julho, 
das 9h30 às 15h10.

Acordos para 
pagamento de 
dívida ativa 

com a prefeitura 
serão retomados 

na próxima 
segunda-feira

A Associação Os Indepen-
dentes, criadora e promotora da 
Festa do Peão de Barretos, come-
morou na última segunda-feira, 
dia 15, 64 anos de fundação. 

O aniversário e todos os fun-
dadores serão lembrados durante 
assembleia que será realizada no 

Rancho CMT, no Parque do Peão, 
neste sábado, dia 20, às 10 horas. 

“Nosso carinho e gratidão 
a todos que começaram nossa 
história", antecipou Ricardo 
Rocha, presidente de Os In-
dependentes. (Foto: Diego 
Rodrigues) PÁGINA 06

Durante fiscaliza-
ção às margens do Rio 
Grande, em Colômbia, 
uma equipe da Polícia 
Ambiental de Barretos 
abordou sete indivídu-
os que tinham acaba-
do de atracar no porto 
bambu, por volta de 
6h15 da manhã desta 

sexta-feira (19). Com o grupo, os policiais encontraram 70 kg de 
peixes nativos da espécie curimba, com tamanhos inferiores ao 
permitido na legislação ambiental. Duas embarcações e 40 redes 
foram apreendidas e atos de infração ambiental, no valor de R$ 
2.100,00 cada, foram elaborados. Os indivíduos vão responder em 
liberdade pelo crime ambiental previsto no artigo 34, parágrafo 
primeiro, da Lei 9605/98, sendo elaborado Auto de Infração 
Ambiental. Os peixes foram destinados à Casa Transitória André 
Luís. A ocorrência foi registrada na Seccional de Barretos pela 
equipe formada pelo sargento Casagrande, cabo André Luís, e 
soldados Thiago e Hernani.  

Sindicato da Alimentação terá posto 
oficial de Atendimento Digital do INSS
Trabalhadores em geral, de Barretos e região, 

poderão ser atendidos no local sem agendamento
do Sindicato da Alimentação 
de Barretos, Luiz Anastácio 
Paçoca, nesta sexta-feira (19), 
quando ele confirmou a instala-
ção e funcionamento do INSS 
Digital, na sede do sindicato, 
na rua 16, entre avenidas 11 e 
13, no centro, em até 45 dias.  

“Os atendimentos serão 
realizados gratuitamente e 
a vantagem de requerer os 
benefícios no Posto de Aten-
dimento Digital é que no sin-
dicato não há necessidade de 
agendamento”, frisou Paçoca.

ACIB homenageia Empresário 
do Ano e Empresária Destaque 

de 2019 neste sábado
A noite de gala do comércio 

de Barretos acontece neste 
sábado (20), com o jantar em 
homenagem ao Empresário do 
Ano e Empresária Destaque 
2019, no Espaço Berrantão, 
no Parque do Peão. 

O empresário Renato Reis 
foi apontado “Empresário do 
Ano”, enquanto que a em-
presária Sílvia Helena Soares 
Nobre foi escolhida como 
“Empresária Destaque”.

Na oportunidade, também 
serão homenageadas as empre-
sas escolhidas pelo público na 
pesquisa de preferência e popu-
laridade, realizada pela ACIB e 
Sincomércio há 18 anos.

“Será uma noite muito 
especial, quando estaremos 
prestando  uma justa home-
nagem àqueles que investem 
no nosso município, gerando 
rendas e empregos para a cida-
de”, comentou o presidente da 
ACIB, Paulo Soprano.

Mais de 200 segmentos 
comerciais em atividade na 
cidade de Barretos foram 
consultados junto a 1.200 
questionários respondidos por 
empresários e consumidores 
em geral, residentes em vários 
bairros da cidade. 

Associação Os Independentes 
comemora 64 anos de fundação

PÁGINA 04

O presidente Jair Bolsona-
ro confirmou na manhã desta 
sexta-feira (19) que o Gabine-
te de Segurança Institucional 
da Presidência já tinha conhe-
cimento da investigação sobre 
um grupo de ecoterroristas, 
que estaria ameaçando matá
-lo, como revelou reportagem 
publicada por VEJA. Ao ser 
perguntado sobre o caso no 
fim de um café da manhã 
com jornalistas de agências 
internacionais, no Palácio do 
Planalto, Bolsonaro afirmou 
que havia lido a reportagem. 
“Eu li e encaminhei. O GSI já tinha conhecimento”, disse. “O risco 
de atentado a mim ou a qualquer líder mundial sempre vai existir”, 
afirmou. Há seis meses a Polícia Federal caça, ainda sem sucesso, 
os integrantes de um grupo terrorista que já praticou, pelo menos, 
três atentados a bomba em Brasília e anuncia como seu objetivo 
mais audacioso matar o presidente.

“Risco sempre vai existir”, 
diz Bolsonaro sobre 

ameaça de grupo terrorista

O padre Deonísio Helko, 
pároco da Igreja Santo Antô-
nio de Pádua, confirmou que 
está agendado para a próxima 
quinta-feira, dia 25, às 19 
horas, a tradicional carreata 
de São Cristóvão. A saída 
será na Região dos Lagos e o 
encerramento será na avenida 
entre os bairros Ide Daher e 
Christiano Carvalho.

benção aos motoristas
evento no rio das pedras

Neste domingo, 21 de julho, a 
partir das 8 horas da manhã, o Rio 
das Pedras Country Club promove 
entre seus associados o 3º Day 
Riodas. O evento, composto de 
caminhada e corrida para o públi-
co masculino e feminino, além de 
atividade infantil, será realizado na 
sede de campo do clube. As ins-
crições estão abertas na secretaria 
da sede central do clube.

Carreata 
de São 

Cristóvão 
tem data 
definida

3º Day Riodas

Polícia Ambiental 
apreende 70 kg de peixes às 

margens do Rio Grande

Polícia Militar encontra mais de 160 kg
de maconha em fundo falso de veículo



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

Clareamento dos dentes

Antes de sAir 
o primeiro dente
Para prevenir a acumulação de 

placa que pode provocar cáries, os 
odontologistas pediatras e pediatras 
recomendam fazer limpeza regular 
das gengivas do seu recém-nascido 
com uma gaze depois das comidas. 
Adicionalmente, tome medidas 
para prevenir cáries causadas pela 
mamadeira, uma doença que se 
apresenta em 15% das crianças e 
causa cáries graves. Para prevenir 
este tipo de cáries, não alimente a 
sua criança com uma fórmula que 
contenha açúcar. A probabilidade 
de desenvolver cáries está direta-
mente relacionada com o número 
de vezes que os dentes estão em 
contato com coisas doces.

escovAção de 
dentes de bebê

Ao redor dos quatro meses, os 
dentes começam a sair nas crianças. 
Quando sai o primeiro dente, é 
momento de começar a escovar e 
também a visitar o odontologista. 
As cáries e a gengivites são pro-
blemas associados aos dentes em 
crescimento da sua criança. Escove 
seus dentes por dois minutos, duas 
vezes por dia, para prevenir cáries e 
para que o bebê se habitue ao tempo 
recomendado de escovação. 

os bebês necessitAm 
de produtos especiAis?

Dia 16 de julho de 1969 
foi a data de partida da missão 
Apollo 11 com destino à lua. 
Naquela tarde, a bordo de uma 
nave propelida por um motor 
Saturno V, de três estágios, 
110m de altura, e 2,7 milhões 
de kg, até hoje um dos maiores 
já produzidos pelo homem, três 
astronautas partiam para o que 
seria um marco na exploração 
do espaço e na aeronáutica.

O caminho até aquele lan-
çamento foi longo. Ele se 
iniciou na Segunda Guerra 
Mundial, com o desenvolvi-
mento dos motores foguete, 
e continuou na Guerra Fria, 
com os russos largando em 
vantagem e colocando o pri-
meiro satélite em órbita antes 
dos americanos. Até que, em 
1961, Kennedy propôs a meta 
ambiciosa de, em menos de 9 
anos, levar o homem à lua e 
trazê-lo de volta à terra salvo.

Havia várias opções para 
se concretizar o plano, desde 
a decolagem de uma nave da 
terra, seu pouso na lua e pos-
terior retorno, até o encontro 
de um módulo com uma nave 
orbitando a terra, de lá partir 
para a lua e então retornar. 

A NASA (Nacional Aero-
nauticsand Space Adminis-
tration) optou por um projeto 
onde uma nave de comando 
ficaria orbitando a lua enquan-
to um módulo desceria até o 
nosso satélite e voltaria. Essa 
opção era conhecida como 
rende-vouz lunar, que foi o 
padrão das missões Apollo 
com objetivo de pousar na lua.

Segundo especialista, fazer 
amigos está entre as cinco 
principais habilidades infantis 
que precisamos resgatar no sé-
culo XXI. Entenda como nutrir 
amizade entre as crianças

Neste dia 20 de julho, come-
mora-se o Dia do Amigo, data 
que nos faz celebrar a amizade 
e os vínculos com pessoas im-
portantes da nossa vida. 

Segundo a psicóloga e edu-
cadora criativa, Bianca Solléro, 
a amizade é a primeira das cinco 
principais habilidades infantis 
fundamentais para sobreviver-
mos aos avanços e desafios 
do século XXI, seguida de 
persistência, curiosidade, auto-
confiança e emoções expressas. 

“Seja real ou virtualmente, 
é preciso aprimorar a arte de 
se aproximar, de gerar conta-
tos e criar relações, para que 
possamos atualizar a nossa 
forma de ver o mundo e sobre-
viver a tantas transformações 
sociais e tecnológicas, com 
o mínimo de saúde mental e 
emocional”, explica Solléro.

Segundo ela, esse é um dos 
ingredientes que contribuem 
para que a criança esteja me-
nos propensa a desenvolver 
problemas psicológicos du-
rante a vida, principalmente a 
depressão. Até 2020, esta será 
a doença mais incapacitante do 
planeta, segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde. 

“Precisamos rever com urgên-
cia a forma com a qual educamos 
as crianças, para que elas não 
passem por algo ainda pior do 

As bruxas de Macbeth bem 
que poderiam ter preparado 
com seus ingredientes nojen-
tos o que saiu da comissão 
especial do Congresso que 
analisou a MP 881, dita da 
“liberdade econômica”.

Foram acrescentados, 
como artifícios de feiticeira, 
aos 19 artigos originais da 
MP outros 55 que alteram no 
que diz respeito as relações do 
trabalho pelo menos 26 artigos 
da CLT e em alguns casos a 
desconsideram integralmente. 

O projeto libera, por exem-
plo, o trabalho aos domingos 
para todas as categorias, acaba 
com as restrições de horários nas 
atividades agrícolas, afrouxa as 
regras para composição das CI-
PAs e remete ao direito civil os 
trabalhadores de altos salários.

A sopa envenenada é uma 
verdadeira nova deforma da 
CLT, reduzindo-a a frangalhos, 
mas é muito mais que isto.

Como se não bastasse ex-
tingue o e-social, permite a 
abertura de empresas sem al-
vará e quase liberou a venda de 
remédios nos supermercados.

Este ensopado tóxico, re-
sultado da proposta do relator 

a sopa das bruxas

Jerônimo Goergen (PP-RS) 
tenta repetir a trajetória con-
gressual da notória deforma 
trabalhista de 2018 com acrés-
cimo intempestivo de inúme-
ros jabutis e com a celeridade 
para sua aprovação.

O movimento sindical dos 
trabalhadores derrotado re-
centemente nas votações da 
deforma previdenciária, apesar 
de seus esforços unitários de 
resistência, deve enfrentar 
também muitas dificuldades 
para se contrapor à nova ver-
são da MP.

Com sua abrangência eclé-
tica sob a capa de “liberdade 
econômica” e orientada à 

mais completa anarquia nas 
relações do trabalho bem como 
nas regras de respeito ao meio 
ambiente e de regulação em-
presarial a proposição agride 
a todos e beneficia também 
indiscriminadamente empresá-
rios e patrões que se colocam 
acima de qualquer lei.

Para enfrentá-la e derro-
tá-la o movimento sindical 
deve recorrer à tática das GPS 
(greves programadas simultâ-
neas), capazes de sensibilizar 
a base dos trabalhadores e os 
congressistas sobre o caráter 
negativo dela.

João guilherme vargas 
Netto é consultor sindical

o primeiro dente do bebê e a escovação dental

Da mesma forma como as 
crianças em desenvolvimento 
necessitam atenção especial, 
seus dentes também necessitam. 
Utilize uma escova de cerdas 
extra suaves para escovar os 
dentes, até que seu filho tenha 3 
anos. Mais adiante, quando seja 
seguro, pode usar creme dental 
com flúor sob sua supervisão. 
Quando se trata de bebês, se 
você quer, pode começar a trei-
ná-los para que no futuro não 
ingiram o creme dental. Pode-
se ajudar as crianças com um 
creme de sabor de fruta e uma 
fórmula que não faça espuma. 

Procure os produtos para as 
necessidades de cada idade e 
considere sempre os seguintes 
elementos: Dentição: a formação 
de dentes e maxilares. Destreza: a 
habilidade de manejar uma esco-

va de dentes. Desenvolver: câm-
bios emocionais e de interesses. 
outrAs estAtísticAs 

de cuidAdo bucAl 
infAntil 

- As cáries em crianças é a doen-
ça crônica mais comum. Cinco 
vezes mais comum do que asma 
e muitas vezes mais comum do 
que a rinite alérgica. 
- Quase 20% das crianças entre 2 
e 3 anos de idade têm pelo menos 
uma cárie sem tratar antes de sua 
primeira visita ao odontologista, 
aos 4 ou 5 anos. 
- 50 % das crianças sofrem de 
gengivite.
- Os problemas dentais resultam 
em 51 milhões de horas escola-
res perdas cada ano.
- Estudos demonstram que o 
custo dental de ter crianças que 
tem ido ao odontologista em 
seus primeiros cinco anos de 
vida é 40% menor do que depois 
dessa idade. 

Dia Do amigo

amizade na infância ajuda 
a evitar depressão na vida adulta

que o cenário de doenças mentais 
e psiquiátricas com que convive-
mos hoje”, alerta a especialista.

A criança já nasce com a 
habilidade de fazer amigos 
de forma natural, pois seu 
pensamento demora a captar 
barreiras sociais impostas. 

“É isso que permite às crian-
ças se doarem a quem elas 
gostam. Se uma criança gostou 
do picolé que a outra criança 
está tomando, do que ela está 
vestindo, do seu jeito de falar, do 
seu brinquedo ou do seu sorriso, 
essas crianças se aproximarão”, 
aponta a psicóloga.

Ela explica que, se os adul-
tos não interferirem e respei-
tarem os limites das crianças 
tímidas, há maior probabili-
dade de elas se aproximarem 
de alguém de forma natural e 
saudável. “Em vez de sugerir 
vai lá conversar com o amigui-
nho, experimente aguçar sua 
curiosidade, como olha que 
legal o que ele está fazendo, ou 
o vestido dela é da mesma cor 
que a sua blusa, vocês têm algo 
em comum. Se mesmo assim, 

ela preferir não ir, respeite”.
Para nutrir na escola essa 

habilidade natural de fazer 
amigos, é interessante propi-
ciar a formação de grupos com 
coleguinhas diferentes, além 
de promover atividades de in-
tercâmbio entre classes. Uma 
dica para educadores é sugerir 
trabalhos que façam uso de 
entrevistas com pessoas que 
a criança tem pouco contato.

Fazer amigos na infância 
pode interferir ainda nas rela-
ções familiares e interpessoais 
durante a vida adulta. “Essa 
habilidade está relacionada 
ao carinho e ao cuidado com o 
outro. Resgatá-la pode facilitar 
diálogos saudáveis e nutrir 
vínculos mais duradouros”. 

Já no cenário profissional, a 
amizade é extremamente valio-
sa na ampliação de networking. 
“À medida que seus contatos 
são nutridos e se transformam 
em relacionamentos, eles po-
dem funcionar como facilita-
dores de recursos econômicos, 
otimização de tempo e solução 
de problemas”.

Missão apollo, 50 anos do homem na lua

Algumas missões não pou-
saram na lua. Esse foi o caso, 
por exemplo, da Apollo 8, a 
primeira missão tripulada à 
lua, que na noite de Natal de 
1968 circundou-a, enviando 
fotos inéditas do solo lunar.

No total, foram feitas onze 
missões tripuladas no projeto 
Apollo, e seis delas pousaram 
na lua, no total de doze astro-
nautas que caminharam no 
solo lunar e lá fizeram experi-
mentos científicos.

A única missão que tinha 
por objetivo pousar e não o fez 
foi a Apollo 13, devido a um 
acidente grave, provavelmente 
provocado por um curto-circuito 
seguido de uma explosão e um 
vazamento nos tanques de oxi-
gênio, o que levou a um retorno 
tenso e espetacular à terra, mas 
exitoso, com um mínimo de 
oxigênio remanescente.

O projeto Apollo teve custo 
de 26 bilhões de dólares, na 
época, ou incríveis 153 bilhões 
de dólares hoje, e envolveu 
praticamente todas as áreas 
do conhecimento. Os mais de 
2000 exemplares de rochas 
permitiram a descoberta de 75 

novos minerais. 
Até hoje, são mais de 1500 

produtos ou tecnologias que 
derivam dessa missão. Eles vão 
desde itens que agora fazem 
parte do nosso dia a dia, como 
computador transistorizado e 
os avanços da eletrônica que 
permitiram seu desenvolvi-
mento, passando pelo velcro, 
pela comida desidratada (liofili-
zada), tecnologias de filtragem 
do ar e recuperação de resíduos. 

Tivemos, ainda, soluções 
de problemas específicos 
como o cálculo da navegação 
da nave, como fazer o pouso 
e, depois, a decolagem da lua, 
além do próprio desenvolvi-
mento do motor Saturno V. 
Portanto, o projeto foi marca-
do pela expansão da fronteira 
do conhecimento humano.

Neste dia 20 comemora-se 
os 50 anos do pouso na lua. De 
fato, um pequeno passo para o 
homem, mas um grande passo 
para a humanidade.

shaiLon ian
Engenheiro, CEO da Vinci 
Aeronáutica e fundador do 

Centro de Treinamento Online 
em Aviação Civil Vinci Ideas
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Bastidores
da Política

Liberação do FGTS é positiva e alívio momentâneo 
enquanto medidas estruturais não surtem efeito - 

Para a Associação Comercial de São Paulo, a decisão do 
Ministério da Economia de permitir saques de recursos das 
contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) é positiva e ajudará a estimular a economia. “É 
uma medida emergencial, que já funcionou no ano passa-
do e deve funcionar novamente. É um alívio econômico 
momentâneo enquanto medidas mais estruturais não surtem efeito”, diz Marcel Solimeo, eco-
nomista da associação, em referência à reforma da Previdência, aos cortes nos juros e a outras 
medidas econômicas de longo prazo. Para ele, o saque do FGTS ajudará o consumidor que está 
endividado. “Contribuirá, portanto, para a redução de dívidas e o movimento do comércio. Toda 
injeção adicional de renda favorece o consumo de alguma maneira”. 

Liberação dos saques do FGTS podem impactar a economia nos próximos meses -  
"Naturalmente vai depender do montante liberado e da janela de tempo em que os saques 

serão feitos. Um montante ao redor de R$ 30 bi, conforme mencionado nos jornais de hoje e 
ao longo dos próximos poucos meses poderia se traduzir numa melhora pontual da atividade, 
notadamente do consumo, mas como aconteceu em 2017, não tem o poder de sustentar o mo-
vimento por mais de um ou dois trimestres. De qualquer maneira, diante da virtual estagnação 
da atividade, será uma medida mais que benvinda", disse José Pena, economista-chefe do Porto 
Seguro Investimentos.

A posição da oposição sobre 
a liberação do FGTS - 

Para os partidos da oposição 
e mais alinhados com a defesa 
dos direitos dos trabalhadores, a 
intenção do governo Bolsonaro 
de repetir a medida adotada 
por Michel Temer, em 2017, 
e liberar para saque recur-
sos do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, o FGTS, é 
uma demonstração da falta de 
programa de desenvolvimento 
econômico para o país.

Alunos da escola de for-
mação de soldados do 33º 
Batalhão de Polícia Militar 
do Interior, de Barretos, estão 
mobilizados na campanha de 
doação de sangue denominada 
“Junho Vermelho”. A campa-
nha foi prorrogada até o dia 
31 de julho, para beneficiar os 
hemocentros dos municípios da 
região, bem como o Hemonú-
cleo do Hospital de Câncer de 
Barretos (Hospital de Amor).

Nesta sexta-feira (19), com 
apoio do comando do bata-

lhão, um grupo de 25 alunos 
compareceu voluntariamente 
no período da manhã, para 
o ato de solidariedade que, 
devido às baixas temperatu-
ras e à incidência de doenças 
infecciosas respiratórias, a 
frequência de doadores tende 
reduzir-se significativamente, 
fazendo com que as unidades 
operem com estoque de san-
gue bem abaixo da demanda.

"Doar sangue é um ato 
simples, tranquilo e seguro, 
que não provoca risco ou pre-

juízo à saúde", comentaram 
os alunos, em nota divulgada 
pelo batalhão. Para ser doador 
é preciso ser saudável, estar 
bem alimentado, ter mais de 
50 quilos e idade entre 16 e 
67 anos. Menores de 18 anos 
podem doar apenas na compa-
nhia dos pais. 

O doador não pode ter 
ingerido bebida alcoólica nas 
12 horas anteriores à doação. 
Todo o processo de doação 
é rápido, seguro e indolor, 
levando cerca de 40 minutos.

Entre janeiro e junho deste 
ano, o Estado de São Paulo 
registrou o menor número de 
fatalidades no trânsito desde 
o início da série histórica do 
Infosiga SP, sistema de dados 
do Governo de São Paulo, que 
traz mensalmente informações 
sobre acidentes fatais. 

No período, foram registra-
das 2.593 ocorrências, redução 
de 2% na comparação com 
2018 (2.645). A redução chega 
a 20,6% na comparação com 
o primeiro semestre de 2015. 
Em junho, foram 498 mortes 
em ruas e estradas, redução 
de 2,9% na comparação com 
2018 (513 óbitos).

Os dados do Infosiga SP 
para o semestre mostram que 
a maioria dos acidentes fatais 
(51,1%) ocorre em ruas e 
avenidas administradas pelas 
prefeituras. Já as ocorrências 
em rodovias correspondem a 
44,1% do total, enquanto em 
4,6% dos casos não foi possí-
vel identificar com precisão o 
local do acidente.

ReGiõeS 
As fatalidades caíram em 

10 das 16 regiões administrati-

Na última quarta-feira (17), o 
tenente coronel, Paulo Henrique 
Jurisato, comandante do 33º Ba-
talhão de Polícia Militar do Inte-
rior de Barretos, e o capitão PM, 
André Luiz Hannickel, coman-
dante da 4º Companhia de Polícia 
Militar, de Guaíra, foram home-
nageados em solenidade na sede 
do Comando de Policiamento do 
Interior Três, em Ribeirão Preto. 
Jurisato e Hannickel receberam a 
medalha “Patrono do Comando 
de Policiamento do Interior Três”, 
entregue pelo Coronel PM, Paulo 
Monte Serrat Filho. A medalha 
homenageia profissionais civis e 
militares que “contribuíram para 
o maior brilho ou de algum modo 
prestou relevantes serviços ao Estado de São Paulo na região de Ribeirão Preto e à população paulista, 
atuando direta ou indiretamente, para a elevação do nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo”. 

Estado tem semestre com o menor 
número de fatalidades no trânsito

vas do Estado. Os índices redu-
ziram nas regiões de Araçatuba 
(-5%), Bauru (-9%), Campinas 
(-12%), Franca (-7%), Itapeva 
(-6%), Presidente Prudente 
(-5%), Registro (-30%), Ri-
beirão Preto (-3%), Santos 
(-4%) e Sorocaba (-4%). Os 
aumentos forma registra-
dos nas regiões de Barretos 
(+13%), Central (+4%), Ma-
rília (+19%), Metropolitana de 
São Paulo (+1%), São José dos 
Campos (+8%) e São José do 
Rio Preto (+14%).

PedeSTReS
 Outro dado expressivo é a 

redução do número de mortes 
entre pedestres. Nos primeiros 
seis meses do ano, a queda é 
9,5% com 675 casos registra-
dos em todo o Estado (746 em 
2018). Idosos com mais de 60 
anos de idade correspondem 
a uma em cada três vítimas de 
atropelamentos.

 Já os motociclistas seguem 
liderando as estatísticas no Es-
tado e correspondem a 35% das 
vítimas. São 913 fatalidades, 
redução de 0,9% na compara-
ção com o ano passado (921 
casos). Diferente dos pedestres, 

a maior parte das vítimas são 
jovens com idade entre 18 e 24 
anos (41,8% dos casos).

As rodovias abrigam o 
maior número de acidentes 
fatais (64,3% dos casos) que 
acontecem na maior parte das 
vezes durante a noite (53,8%). 
Em 63,5% dos casos a vítima é 
o próprio condutor do veículo.

O número de ciclistas mor-
tos no trânsito teve leve redu-
ção (-3,4%) no primeiro semes-
tre com 197 casos neste ano 
contra 204 no mesmo período 
do ano passado. Os acidentes 
estão concentrados em vias 
municipais (59,9%) e vitimam 
principalmente homens (92%). 
O principal tipo de acidente é 
a colisão contra outros veículos 
(72% dos casos) e o automóvel 
está presente em 51,4% das 
ocorrências.
PeRFiL dAS víTimAS 

de TRânSiTO
No Estado de São Paulo, 

24,4% das vítimas são jovens 
com idade entre 18 e 29 anos. 
Os homens são a grande maio-
ria, representando 81,3% das 
fatalidades. Os acidentes estão 
concentrados nos finais de 
semana (45,1%) e no período 
noturno (52,6%) e as colisões 
contra outros veículos é o prin-
cipal tipo de acidente (38,6%). 
Em 56,8% dos acidentes, o 
condutor é a vítima.

alunos soldados do 33º Batalhão 
da Polícia Militar se mobilizam em 

campanha do doação de sangue

Comandantes da PM são 
homenageados em ribeirão Preto



4 Barretos, 20 de julho de 2019Jornal o PoVo

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

segunda-feira (22/07) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AUXILIAR DE LIMPEZA
CONFEITEIRO

CORRETOR DE IMÓVEIS
MECÂNICO DE AUTOS

REPRESENTANTE COMERCIAL
REPRESENTANTE COMERCIAL

SALGADEIRO
VENDEDOR INTERNO
VENDEDOR INTERNO

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 Rotary Club de Barretos, 
a Associação Brasileira dos 
Portadores de Hepatite e a 
secretaria municipal de Saú-
de, realizam um mutirão de 
testes rápidos de Hepatite B e 
C, direcionado para homens e 
mulheres com mais de 40 anos.

O evento acontece de 
terça (23) a sábado (27), no 
Atacadão, e busca quebrar 
o grande silêncio que existe 
sobre a doença, diagnostican-
do portadores do vírus, que 
desconhecem a situação que 
se encontram. 

A doença é assintomática 
até as suas fases mais avança-
das e, geralmente, quando o 
portador percebe os primeiros 
sintomas, já é tarde demais e 
a única possibilidade de cura 
seria um transplante de fígado.

10 mil estádios 
de futebol

No mundo, há mais de 
400 milhões de pessoas que 
carregam os vírus das Hepa-
tites B e C e, absurdamente, 
apenas 5% dos casos estão 
diagnosticados. A Hepatite C 
mata duas vezes mais do que 

a AIDS. Somente nos EUA, 
em 2018, a Hepatite C matou 
mais do que todas as doenças 
infecciosas juntas. Mas, se 
descoberta e tratada a tempo, 
ela tem cura.

A semAnA
A campanha é a maior do 

mundo e acontece, simultane-
amente, em 50 países de dois 
continentes (África e Améri-
cas).  As testagens acontecem 
nos 26 estados brasileiros, 
além do Distrito Federal. 

um projeto 
brAsileiro, 

pArA o mundo
A iniciativa do “Hepatitis 

Zero Project” partiu de um 
sonho de um brasileiro, Hum-
berto Silva, sobrevivente do 
vírus, que venceu a doença 
após carregá-la por 38 anos, 
sem nunca desconfiar. Ele fez 
um voto a Deus que trabalha-
ria sem nada receber, até o 
fim de suas forças para mudar 
a situação no mundo e, hoje, 
junto ao Rotary Internacional, 
mobiliza ações para erradicar 
a doença em mais de 200 pa-
íses. (foto ilustrativa)

Os alunos de autoescolas 
que estão se preparando para 
obter sua primeira Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) já podem agendar a 
prova teórica pelo site do De-
partamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.SP).

Antes, o agendamento ti-
nha de ser feito em uma uni-
dade do órgão, pela autoescola 
ou pelo próprio candidato.  

O novo serviço está dispo-
nível em todas as cidades do 
Estado de São Paulo. Ao fina-
lizar as aulas teóricas na autoes-
cola, o candidato à CNH pode 
acessar o portal detran.sp.gov.

br e escolher dia e horário para 
agendar sua avaliação teórica. 

O serviço é gratuito e estará 
disponível após a autoescola 
emitir o certificado de conclusão 
do curso teórico. É preciso pagar 
apenas a taxa da prova de R$ 
36,48 no internet banking ou nos 
caixas eletrônicos das agências 
bancárias, pelo número do CPF.

O portal do Detran.SP tam-
bém permite fazer o cancela-
mento e o reagendamento da 
prova sem custo adicional. Em 
caso de reprovação, é preciso 
esperar 15 dias para fazer novo 
agendamento, após pagar nova 
taxa de exame teórico.

Matar o presidente Jair 
Bolsonaro é um dos principais 
objetivos de um grupo terro-
rista que já praticou atentados 
a bomba em Brasília e tem 
ligações internacionais. Pelo 
menos é isso que afirma a 
Veja em reportagem publicada 
nesta sexta-feira (19).

A revista explica que, em 
entrevistas realizadas na deep 

Grupo terrorista planeja matar Bolsonaro, diz a Veja

Barretos recebe uma grande 
campanha humanitária 

na próxima semana

web, um dos líderes brasileiros 
da Sociedade Secreta Silvestre 
(SSS) confirmou que Bolsona-
ro é um alvo da organização.

"Um ataque a Jair Bolso-
naro será sempre uma pos-
sibilidade latente. [...] Estas 
pessoas do alto escalão não são 
intocáveis, só é preciso saber 
das vulnerabilidades", teria 
afirmado o líder brasileiro do 

SSS, organização que se apre-
senta como braço brasileiro do 
“Individualistas que Tendem 
ao Selvagem (ITS)”, grupo 
internacional que se diz ecoe-
xtremista, e é investigada por 
promover ataques a políticos e 
empresários em vários países, 
inclusive contra uma senadora 
mexicana e o presidente de 
uma estatal chilena.

Autointitulado de Anhangá 
(nome que quer dizer espírito que 
protege os animais em tupi-guara-
ni), o líder brasileiro da SSS ainda 
disse à Veja que esse plano existe 
porque, na visão da organização, 
"Bolsonaro e sua administração 
tem declarado guerra ao meio 
ambiente, a Amazônia especial-
mente, tem feito de órgãos que 
teoricamente deveriam proteger a 
natureza catapultas para negócios 
danosos, facilitadores de explo-
ração mineira, madeireira, caças, 
agropecuária, etc".

Por conta disso, o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, também é um alvo. 
"Salles é um cínico, e não 
descansará em paz, quando 
menos esperar, mesmo que 
saia do ministério que ocupa, 

a vez dele chegará. Aquele 
sujeito já chegou a adulterar 
documentos para beneficiar 
mineradoras. Tudo o que faz 
e declara é antagônico ao 
cargo que ocupa. É um lobo 
cuidando de um galinheiro", 
alegou o grupo, que também 
diz ter ameaçado a ministra 
da Mulher, Família e Direitos 
Humanos, Damares Alves.

"[Ela] se tornou a cristã bran-
ca evangelizadora que prega o 
progresso e condena toda a an-
cestralidade. O eco-extremismo 
é extremamente incompatível 
com o que prega o seu ministé-
rio”, justifica Anhangá.

posse
Ainda de acordo com a 

reportagem da Veja, a Socie-
dade Secreta Silvestre (SSS) 
planeja um atentado contra 
Jair Bolsonaro desde que ele 
foi eleito presidente. 

O ataque só não ocorreu na 
posse por conta do forte esque-
ma de segurança montado para 
a ocasião. Segundo Anhangá, 
o grupo chegou a preparar 
explosivos e uma arma para 
atingir Bolsonaro, seus filhos 
e sua mulher na posse, mas 
desistiu por perceber que este 
seria um "atentado suicida".

"As pessoas pensam que es-
tamos parados, mas estudamos 
semanalmente nossos alvos, 
e tentamos sempre adquirir 
explosivos e armas mais poten-
tes. Se a oportunidade bate em 
nossa porta Bolsonaro acabará 
como Luis Donaldo Colosio 
(político mexicano, morto 
em atentado em 1994)", teria 
alertado, no entanto, Anhangá.

O líder da SSS não falou 
sobre o atentado sofrido a faca 
por Bolsonaro na campanha 
presidencial. Poucas horas 
antes de a matéria da Veja ser 
publicada, porém, o presidente 
fez uma alusão a esse fato em 
uma rede social. 

"O período em que nasci 
de novo", escreveu Bolsonaro, 
junto de uma ilustração em que 
ele aparece se recuperando do 
atentado no hospital. 

investigAção
A Veja disse ainda que, há 

seis meses, a Polícia Federal 
investiga e tenta prender inte-
grantes do grupo terrorista em 
Brasília. Anhangá chegou até a 
admitir que a polícia brasileira 
é a mais avançada entre as 
polícias de todos os países em 
que o ITS opera. 

Ainda assim, ele teria dito 
que os policiais ainda não foram 
capazes de localizá-lo "porque 
são incompetentes e porque não 
somos meros amadores".

Prova teórica para 
carteira de habilitação 
já pode ser agendada 
pelo site do Detran.SP
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anuncie

Os Quitutes da dulce

O governador João Doria 
sancionou no último sábado 
(13), o projeto de Lei que proíbe 
o fornecimento de canudos con-
feccionados em material plásti-
co no Estado de São Paulo. O 
projeto é de autoria do deputado 
Rogério Nogueira (DEM) e veda 
a distribuição destes materiais 
em hotéis, bares, restaurantes, 
padarias, clubes, entre outros.

A nova lei determina que nes-
tes estabelecimentos os canudos 
utilizados sejam confeccionados 
em papel reciclado, material co-
mestível ou biodegradável. 

Em caso de descumprimen-
to, o local poderá ser multado 
em 20 a 200 UFESP’s (unidade 
fiscal utilizada como base para 
tributos estaduais, municipais e 
contratos fechados com empre-
sas privadas), que atualmente 
corresponde a R$ 26,53. 

A fiscalização será definida 
por meio da regulamentação e os 
valores arrecadados com as multas 
destinados a programas ambientais.

CANUDOS PARA 
DEFICIENTES

Tendo em vista o debate so-
bre o uso dos canudos de plástico 
em todo o mundo, a AACD es-
clarece alguns pontos a respeito 
da utilização desses materiais:

- Os canudos de plástico são 
indicados com frequência para as 
pessoas com deficiência, crianças 
e adultos. O canudo de plástico 
possibilita um posicionamento 
mais adequado para a realização 
de uma sucção eficiente, além 
de facilitar o controle da velo-
cidade e do volume de bebida 
que será ingerido – fatores que, 
quando não controlados, podem 
ocasionar engasgos.

- As alternativas para os ca-
nudos de plástico – metal, vidro, 
bambu e papel, por exemplo -, 
nem sempre são indicados para 
pessoas com deficiência, pois 
seus materiais podem causar 
lesões ou dificultar a sucção, 
devido aos reflexos patológicos 
e movimentações incomuns 
apresentadas por estas pessoas, 
além de não serem seguros para 
a ingestão de líquidos quentes.

- Além da questão relacio-

INgREDIENTES 
1 kg de mandioca cozida e exprimida
700 ml de água quente
2 tabletes de caldo de galinha 
2 colheres (de sopa) de cebola ralada
50 ml de óleo
1 colher (de chá) de sal
2 xícaras (de chá) de farinha de trigo
REChEIO
500 g de carne seca dessalgada cozida e desfiada bem miudinha
2 colheres (de sopa) cebola ralada
1 xícara (de café) óleo
2 dentes de alho amassado 
Sal a gosto, pimenta a gosto
Refogue tudo com os temperos e reserve até a 
massa ficar pronta
MASSA
Em uma panela grossa coloque a água com todos os 
temperos e junta a massa da mandioca. Mexa bem 
para cozinhar aos poucos, acrescentando a farinha 
de trigo até encorpar toda a farinha. Deixe cozinhar 
bem, retire do fogo, sove bem até ficar morna. Abra as 
porções de massa, recheie com a carne, modele, passe 
no ovo, na farinha de rosca e frite em óleo quente.
Dicas de Recheios: Frango, bacalhau, catupiry, 
carne seca, etc.

Bolinho de mandioca recheado 
com carne seca e catupiry

Governo de São Paulo sanciona 
lei que proíbe canudos plásticos 
em estabelecimentos comerciais

Objetivo é conscientizar a população sobre materiais alternativos ao plástico de uso único

nada ao uso de canudos pelas 
pessoas com alguma deficiên-
cia, ressaltamos a importância 
da preservação do meio am-
biente. Sendo assim, existe a 
necessidade do descarte correto 
dos canudos plásticos, bem 
como de saneamento e trata-
mento adequado para o lixo, re-
duzindo a ocorrência de danos.

- Tendo em vista os fatores 
mencionados acima, a AACD 
recomenda que os estabeleci-
mentos comerciais disponibi-
lizem canudos plásticos biode-
gradáveis para as pessoas com 
deficiência. Assim, será manti-
do o respeito ao meio ambiente 
sem prejudicar quem precisa 
utilizar o material plástico.



6 Barretos, 20 de julho de 2019Jornal o PoVo

por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Lute com determinação, abrace a vida com 
paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a 

quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. (Augusto Branco) 

Quem realizar compras no 
valor de R$ 100, ou mais, nas 
lojas do North Shopping Barre-
tos, até o dia 11 de agosto, vai 
poder trocar as notas por cupons 
da campanha “Meu Pai, Meu 
Tesouro”, e participar do sorteio 
que vai premiar com barras de 
ouro no valor de R$ 10 mil. 

A promoção é válida para 
compras realizadas com qual-
quer forma de pagamento e o 
sorteio acontece no dia 12 de 
agosto, ao meio dia, na Praça 
de Alimentação do shopping.

Para ilustrar as peças de divul-
gação da campanha, o pai convi-
dado foi o empresário e educador 
físico, Arthur Lujan, que posou ao 
lado dos filhos João, de 3 anos, e 
Maria, de 6. Ambos barretenses, 
as crianças se divertiram na 
sessão de fotos feita no próprio 
centro de compras. 

A aliança é o símbolo de união e amor entre um casal, mas e se 
um deles perde o anel? Essa história aconteceu no North Shopping 
Barretos e o final foi feliz. O marido distraído reencontrou não apenas 
a aliança perdida, mas ganhou de presente um novo par, em ouro, da 
JJóias Joalheria. A história começou quando um dos controladores de 
acesso do shopping encontrou uma aliança perdida no chão do mall 
do centro de compras, gravada com o nome de Thalyta e a data do 
casamento, 07 de junho de 2018.  Para encontrar o dono, o caminho 
escolhido foi um post nas redes sociais e, a partir daí, o destino cons-
pirou. Foram mais de quinhentos compartilhamentos dos seguidores 
até a informação chegar ao dono da aliança. O entregador Rener 
Henrique Gomes, 24 anos, disse que três dias antes tinha perdido a 
aliança, mas não lembrava em que lugar. “Eu me recordo que tinha 
perdido a aliança no shopping, já estava desanimado, e depois fiquei 
sabendo pelas redes sociais que tinham encontrado, achei muito 
bacana a publicação. Agora fiquei mais surpreso, e muito feliz e grato, pela loja JJóias ter nos presenteado com 
um novo par de alianças”, explicou Gomes.  “Já estava feliz por terem encontrado a aliança do meu marido, 
agora muito mais, pois ganhamos um novo par de alianças, e esse maravilhoso buquê de rosas”, afirmou a au-
xiliar de vendas,  Thalyta  Loureiro da Silva, 21 anos. O casal é de Barretos, está há oito anos junto e a Thalyta 
está grávida. “Após a grande repercussão positiva nas redes sociais, pegamos a aliança do Rener para dar um 
polimento, e aí tivemos a ideia de presenteá-lo com uma nova peça da JJóias Premium, um par de alianças, 
o modelo é de  moedas antigas  com  ouro”, afirmou o empresário Gustavo Lourenço Barrachi, proprietário da 
joalheria. Ao ser encontrada, a aliança foi guardada no Departamento de Achados & Perdidos, local onde todos 
os bens recolhidos ficam à disposição de seus donos para serem possivelmente retirados em um prazo de até 
noventa dias. O gerente geral do North Shopping Barretos, Ricardo Martins Marques, ficou muito feliz em poder 
reencontrar o “dono” da aliança e poder ver o amor de um casal ser reafirmado com a troca de novas alianças, 
um par em ouro e moedas, graças à parceria com a JJóias Premium. (Foto: Márcio Oliveira) 

A Associação Os Independentes, criadora e 
promotora da Festa do Peão de Barretos, come-
morou na última segunda-feira, dia 15, 64 anos 
de fundação. A história é a seguinte: em 1955, 20 
jovens criaram o clube Os Independentes que, 
no ano seguinte, promoveria um evento para 
arrecadar fundos para entidades assistenciais 
da cidade, em uma festa em comemoração ao 
aniversário de Barretos. O clube, que depois se 
tornou associação, foi fundado por Abdo El Karin 
Gemha, Antônio Renato Prata, Dino Scannavino, 
Edson Gemha, Élio Alves Garcez, Floriano Ma-
chado Coutinho, Horácio Tavares de Azevedo, 
Hosny Daher, Jamil Nicolau Mauad, Joaquim Luis 

Goulart, José Sebastião Domingos, Licínio Gomes, Luiz Agostinho Brandão, Osvaldo Monsef, Orlando 
Araújo, Paulo Coimbra, Paulo Pereira, Rubens Bernardes de Oliveira, Rubens de Oliveira e Saulo Jun-
queira Franco. A este grupo, somaram-se mais 12 membros (Carlos J. T. de Andrade, Carlos Roberto Galli, 
Cássio Junqueira Nogueira, Cyrano Diniz Pereira, Hélio Bruno Barbosa, João dos Santos Filho, José de 
A. Lima, Orestes de Ávila, Otávio F. Andrade, Rhateb Cury e Udelson Gemha), que iniciaram, em 1956, 
a primeira Festa do Peão, em uma lona de circo. O aniversário e todos os fundadores serão lembrados 
durante assembleia que será realizada no Rancho CMT, no Parque do Peão, neste sábado, dia 20, às 
10 horas.  O encontro contará com a presença dos fundadores Antônio Renato Prata, Horácio Tavares 
de Azevedo, Orlando Araújo, Paulo Pereira e José B. Tupynambá que serão homenageados. Logo após 
a assembleia, as comemorações continuam em um almoço típico Queima do Alho, que acontecerá no 
Rancho Ponto de Pouso e é fechado para associados, familiares e convidados. (Foto: André Monteiro)

Mais de R$ 170 mil serão distribuídos na modalidade Team 
Penning, disputada durante a 64ª Festa do Peão de Barretos, 
que acontece de 15 a 25 de agosto. As inscrições estão aber-
tas e devem ser feitas exclusivamente com Aurélio Urzedo, 
pelo telefone (WhatsApp) (34) 99674-2114 até o dia 10 de 
agosto. A disputa acontecerá nas categorias Aberta e Amador, 
com premiações em dinheiro do 1º ao 11º lugar. As seletivas 
ocorrem na pista da Hípica no período da manhã e provas no 
período noturno na arena do Estádio de Rodeios. "Esta é a 
prova da família, pois reúne pais e filhos na mesma paixão. 
Temos certeza que, mais uma vez, receberemos competidores 

de todo o país para uma disputa sadia e cheia de emoção", comentou Ricardo Rocha, presidente de Os 
Independentes, associação promotora da Festa do Peão. (Foto: André Monteiro).

Uma grande festa da música sertaneja. O lançamento da 
64ª Festa do Peão de Barretos, que acontecerá na próxima 
quarta-feira, dia 24, no Villa Country em São Paulo, receberá 
nomes de todas as vertentes do sertanejo. O show principal 
será com o cantor Felipe Araújo, com direito a participações 
especiais. Entre as atrações que também confirmaram presen-
ça no evento estão César Menotti & Fabiano, Rick e Renner, 
César & Paulinho, Gustavo Mioto, Yasmin Santos, Antony & 
Gabriel, Fiduma & Jeca, Carreiro & Capataz, Jefferson Moraes, 
Diego & Arnaldo, Breno & Caio César, Roby & Thiago, Juan 
Marcus & Vinícius. Simone e Simaria, eleitas embaixadoras da 
Festa do Peão 2019, serão empossadas durante o evento de lançamento. O título será entregue à dupla 
pelo presidente de Os Independentes, Ricardo Rocha. Desde a criação do título (2010) esta é a primeira 
vez em que mulheres assumem o posto de representantes do maior rodeio da América Latina. Felipe Araújo 
(foto) recepcionará os convidados. Os ingressos ainda podem ser adquiridos no site villacountry.com.br

Durante a Exposição Agropecuá-
ria que acontece até neste domingo 
(21), no Recinto Paulo de Lima 
Correa, o visitante poderá conferir 
a exposição de mais de cinco mil 
mudas de orquídeas, do Orquidário 
Rancho da Serra, e ainda colaborar 
com o trabalho do Fundo Social de 
Solidariedade de Barretos. A expo-
sição é aberta a partir das 10 horas. 
Quem tiver o interesse em levar uma 
orquídea para casa, com a doação 
de um litro de leite pagará R$ 10. 
Os produtos arrecadados serão 
doados ao Fundo Social, que atende 
famílias e pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. A Exposição 
Agropecuária teve início na última 
segunda-feira (15), reunindo o me-
lhor do gado Nelore, com o objetivo 
de mostrar os animais a população. 

O aplicativo FaceApp, que 
envelhece o rosto do usuário, já 
deu o que falar e se pronunciou 
sobre as denúncias que estaria 
armazenando as fotos dos 
usuários, mas parece que as 
polêmicas só estão começando. 

Segundo alguns especia-
listas de segurança digital 
procurados pelo jornal Estado 

Associação Os Independentes 
comemora 64 anos de fundação

Villa Country recebe sertanejos para 
lançamento da Festa do Peão de Barretos

Abertas as inscrições para provas de 
Team Penning da 64ª Festa do Peão de Barretos

Aliança encontrada no North Shopping 
rende um novo símbolo de amor para casal

Exposição de Orquídeas 
arrecada leite para o Fundo 

Social de Solidariedade

Barras de ouro no valor de r$ 10 mil no sorteio da 
campanha do Dia dos Pais do north Shopping Barretos
Mensagem de inclusão está presente nas fotos dos barretenses que ilustram a promoção

Arthur Lujan disse que 
se emocionou com o convite 
do shopping. “É muito gra-
tificante olhar o rostinho dos 
meus filhos nessas fotos, faz 
valer a pena cada segundo 
que a gente se dedica, faz para 
estar presente na vida deles. 
E como pai de uma criança 
especial, que carrega uma 
bandeira chamada inclusão, 
respeito, carinho e amor, tenho 
o sonho de todo o pai, o de ver 
meus dois filhos respeitados 
em suas diferenças, pois cada 
pessoa, sendo ela ‘Down’ ou 
não, todos temos dificuldades 
e falhas, mas o mundo é isso, 
é aprender a viver com essas 
diferenças, respeitando essas 
diferenças, por isso, minha 
gratidão ao North Shopping. 
Sou um pai apaixonado e rea-
lizado”, finalizou.

O posto de troca de cupons 
da campanha “Meu Pai, Meu 
Tesouro” está montado no mall 
em frente a Renner, funcionan-
do de segunda a sábado, das 10 
às 22 horas, e aos domingos, 
das 13 às 20 horas.

o Faceapp está gerando desconfiança em todo o mundo

de Minas, o aplicativo tem 
pelo menos 25 problemas na 
política de privacidade: “Esses 
dados biométricos, quando 
captados de maneira tão obs-
cura, representam um risco 
absurdo, porque são muito 
sensíveis e pessoais”, afirmou 
o especialista em direito digital 
Alexandre Atheniense. “Caso 

ocorra um vazamento, o dano 
causado para as pessoas será 
bem maior”. 

Além disso, o FaceApp con-
segue acessar as páginas de seu 
navegador e outras informações 
de uso. “Esse tópico apresenta 
uma falha grave, pois fere tanto 
o princípio da transparência 
como também o da finalidade, 
já que não deixa claro de que 
forma é efetivamente utilizado 
os dados coletados, bem como 
quais são esses dados para 
melhorar a experiência do 
usuário”, revelou um advogado 
procurado pelo jornal. 

“Além do mais, a coleta 
de informações como visita 
de website, em um primeiro 
momento, não tem nenhuma 
relação com o serviço forneci-
do pelo aplicativo”, finalizou.
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Nove novos veículos passam 
a integrar a frota de trabalho do 
SAAE ( Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) de Barretos.

Na última semana, o pre-
feito Guilherme Ávila acom-
panhou a chegada dos veículos 
junto com a superintendente 
da autarquia, Elaine Aparecida 
Pereira Gomes. São quatro ca-
minhões Renault, um Furgão 
Peugeot, dois carros popula-
res Renault, uma Fiat Strada e 
uma moto Honda Start, totali-
zando R$ 725.900,00.

Os caminhões serão usa-
dos no serviço operacional, 
o Furgão para o trabalho 
do laboratório, os carros no 
setor técnico, as pickups fi-
carão para os serviços das 
ETAs (Estações de Trata-

De cerca de 1,5 mil barre-
tenses convocados pela prefei-
tura de Barretos para realizar 
acordos para pagamentos de 
seus débitos inscritos na Dívi-
da Ativa do Município, relati-
vos a impostos não pagos até o 
ano de 2018, foram feitos 143 
atendimentos, realizados nos 
dias 4, 5, 10, 11 e 12 de julho.

A prefeitura concluiu a se-
gunda etapa do recapeamen-
to asfáltico no Bairro Jardim 
Ramos. Os serviços foram 
realizados em cinco vias sen-
do utilizado o material CBUQ 
(Concreto Betuminoso Usi-
nado a Quente).

O recapeamento foi feito 
na avenida 21, no trecho en-
tre a Rua Venezuela e Avenida 
Dos Maçons; avenida 19, en-
tre as Ruas Colômbia e Peru; 
Avenida Maria Quadros entre 
as Avenidas Valério e Dos Ma-
çons; avenida 17, entre a Rua 
Peru e Avenida Frade Monte e 
avenida 15, entre a Rua Peru e 
Avenida Dos Maçons.

O investimento é de R$ 
748.224,10, com verba do 
Governo Federal, por meio de 
verba parlamentar.

acordos para pagamento de dívida ativa com a 
prefeitura somam r$ 864.770,88, parceladamente
Em cinco dias foram feitos 143 atendimentos no Fórum de Barretos

A partir destes atendi-
mentos, foram feitos 49 acor-
dos que proporcionarão em 
parcelamentos o montante de 
R$ 864.770,88 em arrecada-
ção para os cofres públicos 
municipais.

As sessões de conciliação 
estão acontecendo no Fórum 
Conselheiro Lafayete, na 

Avenida Centenário da Aboli-
ção, 1.500, Região dos Lagos, 
em Barretos.

Os acordos de parcela-
mentos de dívidas são feitos 
seguindo a Lei Complementar 
401, de maio deste ano, que 
prevê Programa de Parcela-
mento Incentivado, oferecen-
do cinco opções de pagamen-

to de débitos contraídos junto 
a prefeitura até dezembro de 
2018, que vão desde parcela 
única, paga até 27 de dezem-
bro de 2019, com 100% de 
desconto em multas e juros, 
até parcelamento em até 18 
vezes, com juros decrescentes 
a partir da data do acordo.

Para o atendimento aos 
contribuintes convocados, a 
prefeitura montou uma equi-
pe dedicada e conta com a es-
trutura do próprio Fórum. As 
sessões de conciliações serão 
feitas ainda nos dias 22, 23, 
24, 25, 26, 29 e 31 de julho, 
das 9h30 às 15h10.

As pessoas que não fo-
ram convocadas e sabem de 

seus débitos não saldados até 
dezembro de 2018, devem 
procurar as equipes de conci-
liação no Fórum nos dias 24, 
25, 26, 29 e 31 de julho, das 
9h30 às 15h10 para conhecer 
os benefícios do Programa de 
Parcelamento Incentivado e 

fazer o acordo de conciliação. 
O contribuinte pode compa-

recer também no Departamen-
to de Dívida Ativa da Prefeitu-
ra, na Avenida Almirante Gago 
Coutinho, 500, bairro Rios, 
para também fazer o acordo 
conforme a Lei 401 do PPI.

SaaE renova frota com recursos próprios

mento de Água) e ETEs (Es-
tações de Tratamento de Es-
goto) e a moto será utilizada 
no setor de Contas.

“Os veículos foram adqui-
ridos com recursos próprios. 
O aumento da frota e a con-
tratação de novos funcioná-

rios que o SAAE fez por meio 
de concurso público, visa a 
melhoria ainda mais da quali-
dade dos serviços prestados”, 
explicou Elaine Gomes, res-
saltando que, em breve, ha-
verá novidades no sistema de 
abastecimento do município.

Bairro Jardim ramos recebe 
recapeamento em cinco vias

A partir do dia 28 de agos-
to, o CEUs (Centro de Artes e 
Esportes Unificados) “Eunice 
de Souza Espíndola”, oferece 
o Curso Livre de Teatro, com 
a professora Cláudia Ávila.

As aulas serão ministradas 
todas as quartas-feiras, das 14 
às 14h45. Podem participar 
crianças e jovens com idades 
entre nove e 15 anos.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas até a pró-
xima terça-feira, 23 de julho, 
no CEUs, na Rua José, 803, 
no Jardim Universitário, Bar-
retos. Os interessados devem 

levar cópia do CPF e RG. 
Caso seja menor de 18 anos, 

também devem ser apresenta-
dos os documentos do responsá-
vel.  São 20 vagas disponíveis. 

O curso é oferecido pela pre-
feitura de Barretos, por meio da 
secretaria municipal de Cultura. 

Durante as aulas serão 
apresentados conceitos de im-
provisação, leitura dramática, 
voz, expressão corporal, facial 
e vocal, teatroterapia, monta-
gem de cenas e interpretação.

Outras informações po-
dem ser conseguidas pelo te-
lefone (17) 99762-9350.

Inscrições para Curso 
livre de Teatro terminam 

na próxima terça-feira
As aulas começam em agosto no CEUs Barretos
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Esportes

férias sem preocupação e com responsabilidade
Época de férias, crianças brincando com pipas. Pais, olhem os seus filhos, pois essa brinca-

deira é saudável quando se brinca sem a intenção de machucar, ou até matar, sabia? Diga não 
às linhas de cerol e linha chilena.

A equipe de judô de Barretos conquistou medalhas de 
ouro no Nague no Kata feminino com Stéfani Garbal e Ga-
briele Sant’Anna e no masculino com Tiago Leal e Johonata 
Igor. Por equipes o feminino venceu Orlândia por 3 x 2, 
terminando em quinto lugar com oito pontos. O masculino 
também ficou em quinto por equipes com oito pontos ao 
vencer Pedregulho por 3 x 0.

A equipe de Barretos, representada pela Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer/Team Luzitano, conquistou quatro medalhas 
(duas de ouro, uma de prata e uma de bronze), além de um quinto 
lugar, no Circuito Interior, etapa Rio Preto, disputado no último 
domingo (14). O desempenho individual dos atletas barretenses 
foi o seguinte: Rogério Nogueira (Ouro - categoria adulto – faixa 
roxa – peso pena até 65 quilos. Bronze - categoria absoluto – faixa 
roxa); Vinícius Mathias (Ouro - categoria máster – faixa mar-
rom – peso leve até 75 quilos); Juliano Paixão (Prata - categoria 
máster – faixa roxa, acima de 95 quilos) e Carlos Arantes (5º 
lugar - categoria máster – faixa roxa até 85 quilos).

A equipe do Barretos Dois goleou a Turma 
do Flavinho por 4 x 1 e conquistou o título de 
campeã do Campeonato Municipal de Futsal. A 
disputa final foi realizada no último sábado, dia 
13, no Rochão. Após o jogo decisivo, a secre-
taria municipal de Esportes e Lazer realizou a 
cerimônia de premiação, presidida pelo secretá-
rio Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico. Além 
de troféus para o campeão e vice, foi premiada 
a defesa menos vazada (Turma do Flavinho - 

10 gols sofridos) e o principal artilheiro da competição, Igor, da equipe do Barretos Dois, que 
marcou 8 gols. O troféus de terceiro lugar ficou para a equipe Atletas de Christo, que venceu o 
Nogueira Companhia do Esporte por WO, sendo registrado placar de 1 x 0.

A secretaria municipal de Esportes e Lazer informa que estão abertas as inscrições para o Campeo-
nato Municipal de Futsal Feminino, que terá início no dia 31 de agosto. As inscrições de equipes devem 
ser feitas na sede da secretaria, no ginásio do Rochão, no horário das 8 às 17 horas, ou pelo telefone 
3323-7662. Conforme o artigo 7 do regulamento geral da competição, podem participar atletas que 
tenham, no mínimo, 15 anos de idade (nascidas a partir de 2004) em Barretos ou região. Cada equipe 
poderá inscrever, no máximo, três atletas que disputam ligas, copas, Jogos Regionais e Jogos Abertos 
do Interior, representando Barretos. Duas não residentes no município, também, poderão ser inscritas.

Judô de Barretos conquista ouro no masculino e feminino dos Jogos Regionais

Barretos Dois vence Turma do Flavinho e leva 
o título de campeã do municipal de Futsal

Abertas as inscrições para o
Campeonato Municipal de Futsal Feminino

JiuJitsu de Barretos conquista 
quatro medalhas no Circuito Interior
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Em até 45 dias, toda a po-
pulação de Barretos contará 
com os serviços de um Posto 
de Atendimento Digital do 
INSS, que será instalado na 
sede do Sindicato dos Tra-
balhadores da Alimentação, 
localizado à rua 16 nº 937, 
entre avenidas 11 e 13, centro. 
Será o primeiro posto instalado 
no interior do Estado, voltado 
para atendimento de aposenta-
dos e trabalhadores em geral. 

O sistema digital é um novo, 
moderno e ágil sistema de aten-
dimento do INSS, destinado a 
atender todos os cidadãos para 
a requisição de benefícios, en-
curtando a tramitação e análise 
das solicitações. 

Os atendimentos serão 
realizados gratuitamente e 
a vantagem de requerer os 
benefícios no Posto de Aten-

O IRCAD América Latina 
(Instituto de Treinamento em 
Técnicas Minimamente Invasi-
vas), unidade Barretos, comple-
tou oito anos de funcionamento 
e celebra a data com grande 
impacto na educação médica em 
toda a América Latina, com a 
formação de aproximadamente 
11 mil médicos cirurgiões de 
diversas especialidades, vindos 
de mais de 30 países, especial-
mente do Peru, Argentina, Co-
lômbia e Chile. O oferecimento 
de cursos neste período também 
saltou de 11 para 36, um aumen-

to de mais de 300%.
“O instituto soube identifi-

car essas dificuldades técnicas 
e acompanhar a velocidade da 
evolução das novas tecnolo-
gias, para oferecer, com mé-
dicos e tecnologia de reconhe-
cimento mundial, as inovações 
que vão melhorar a qualidade 
da cirurgia e qualidade de vida 
do paciente”, afirmou o coor-
denador científico do IRCAD, 
Dr. Luis Gustavo Romagnolo, 
que destacou o índice de sa-
tisfação dos alunos de 92%, 
apurado em pesquisa.

Em oito anos, IrCaD 
américa latina triplica cursos 

e treina 11 mil cirurgiões

Neste sábado (20), às 16h30, será recebida, na Catedral Divino Espírito Santo, a imagem do Menino 
Jesus de Praga presenteada pelo arcebispo de Praga, Cardeal Dominik Duka, à Casa de Apoio Lar de 
Amor, ligada ao Hospital de Amor, que abriga crianças e adolescentes de todo o Brasil em tratamento 
com câncer. O Menino Jesus de Praga é uma imagem famosa de Jesus menino, venerada na igreja de 
Nossa Senhora Vitoriosa, em Praga, na República Tcheca. Acredita-se que a imagem fora esculpida 
no século XVI, na Espanha, como uma cópia de outra estátua do local. A imagem será trazida pelo 
Cônsul Honorário da República Tcheca no Mato Grosso do Sul, Evandro Trachta e Silva, junto a uma 
comitiva de Batayporã (MS), onde existe um oratório público dedicado ao Menino Jesus de Praga. 
No domingo (21), a imagem será acolhida na missa das 10 horas, na Capela Madre Paulina e, em 
seguida, será levada para o Lar de Amor onde será, solenemente, introduzida na capela de orações. 
O bispo dom Milton Kenan Júnior presidirá as duas missas. O Lar de Amor foi inaugurado no dia 
18 de setembro do ano passado e foi construído com investimentos do Instituto Ronald McDonald. 
Possui mais de três mil metros quadrados e tem apartamentos especiais para pacientes indígenas, 
podendo receber famílias inteiras resolvendo, assim, um problema recorrente que é a separação e 
perda do vínculo entre os parentes durante os longos tratamentos. O montante investido pelo Instituto 
Ronald McDonald veio das doações recebidas por campanhas como o McDia Feliz, cofrinhos e do 
Invitational Golf Cup. A comunidade católica está convidada a participar das celebrações.

Companhias de Reis da região se 
apresentam em Barretos (Foto: Aquino José)

O Recinto Paulo de Lima 
Correa recebe neste domingo, 
dia 21, às 7h30, a primeira 
edição de Encontro de Com-
panhia de Reis. A progra-
mação começa com missa 
campal, que será celebrada 
pelo padre Costante Gual-
di, do Santuário de Nossa 
Senhora do Rosário, com a 
participação do Coral Viola 
e Saudade, dirigido pelo ra-
dialista Cumpade Val. 

Após a celebração, as com-
panhias, num total de 28, de 
Barretos e região, se apresen-
tam, mostrando a tradição que 
mescla fé e folclore do interior 
do Estado. A entrada é gratuita. 

A realização é da prefei-
tura de Barretos, por meio da 
secretaria municipal de Cul-
tura, em parceria com Gentil 
Borges e Nestor Leonel. O 
encontro tem como objetivo 

promover e valorizar as ma-
nifestações folclóricas e cul-
turais representadas por este 
gênero, na cidade e região, 
segundo o secretário muni-
cipal de Cultura de Barretos, 
João Batista Chicalé. 

“As companhias repre-
sentam importante material 
cultural, artístico e religioso 
da nossa gente. Além de abrir 
espaço para as manifestações 
desses grupos, a ocasião deve, 
ao mesmo tempo, propor-
cionar uma oportunidade de 
conhecimento e apreciação à 
população”, justificou Chicalé.

“Queremos levar cada vez 
mais novos eventos e grupos 
artísticos e folclóricos no 
recinto, a fim de reafirmá-lo 
não somente como berço do 
rodeio e da cultura local, mas 
também como centro de ações 
culturais”, frisou o secretário.

Barretos receberá um posto oficial de atendimento Digital do InSS
dimento Digital é que no 
sindicato não há necessidade 
de agendamento.  

Nesse modelo, não é mais 
necessário que as pessoas 
deixem cópias dos documen-
tos no posto de atendimento, 
uma vez que os originais são 
digitalizados e encaminhados 
virtualmente à central em 
Brasília. Para acompanhar o 
andamento do seu pedido, o 
representante do Posto Digital 
fornece uma senha. 

Para Luís Carlos Anastácio 
Paçoca (foto), presidente do 
Sindicato da Alimentação, “a 
instalação do INSS Digital 
representa uma importante 
conquista ao povo de Barretos 
e região, pois facilitará o aces-
so para requerer os serviços 
relacionados à Previdência 
Social”. 

QUAIS SERVIÇOS DISPO-
NÍVEIS NO INSS DIGITAL?

No Posto do INSS instalado 
no sindicato qualquer cidadão 
brasileiro poderá dar entrada 
nos seguintes serviços: pedido 
de aposentadoria por idade (ru-
ral e urbana); aposentadoria por 

tempo de contribuição; pensão 
por morte (rural e urbana) e sa-
lário maternidade, entre outros. 

Os atendimentos serão 
realizados de segunda a sexta-
feira, das 8 às 18 horas. Mais 
informações pelos telefones 
(17) 3322-8011/3322-1991.

Imagem de Menino Jesus de Praga 
será recebida neste sábado, na Catedral

Primeiro Encontro de 
Companhias de reis acontece 

neste domingo no recinto
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Hoje é dia de festa para a médica veterinária 
dra. Célia Regina, que brinda idade nova ao lado 

do amado Paulinho e da filha Geórgia. Parabéns!!!

Dona de um sorriso encantador, a barretense Ludmila Leonel 
Rezeck, brindou nesta sexta, dia 19, mais um ano de vida. A data foi 
celebrada com muito amor, ao lado do amado Jorge Rezeck. O casal 
escolheu o frio de Santiago do Chile para celebrar a data. Parabéns!!

A quinta-feira, dia 18, foi dia de festa para a barretense, Elisa Ali Greve, que brindou idade nova. 
O carinho especial ficou por conta do esposo TIago, e do filho João. Parabéns!!!

A empresária Jackeline Rossini, proprietária da Odonto Company de Barretos e região, celebrou neste dia 18, o primeiro ano de 
sucesso da Odonto Company de Bebedouro. Sucesso! Na foto, a empresária posa ao lado de seus colaboradores!!!

Este sábado, dia 20, é dia de festa para a barretense, Mariana 
Martins Marques Marques, que celebra mais uma primavera. 

Ela, que é engenheira e colaboradora do Minerva, filha de 
Washington Marques e Alessandra, irmã de Letícia (ao seu lado 

na foto) e namorada de Lucas Salomão. Parabéns!!

Hoje é dia de festa pra o médico 
dr. Rodrigo Rossini, que brinda 
mais um ano de vida ao lado do 
seu harém, a esposa Jackeline 
Rossini e as filhas Aline e Júlia. 

Parabéns!!!

O professor de dança, 
Marcelo Benevides, 
celebra neste sábado, dia 
20, mais um ano de vida, 
ao lado de amigos e 
familiares. O carinho 
especial fica por 
conta de suas alunas 
que enchem o 
professor de elogios. 
Parabéns!
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Cinema

Telefone: (17) 3043-6606

Era uma vez em... Hollywood

Na terça-feira (16), a vovó coruja, Filomena Coelho, comemo-
rou mais um aniversário e recebeu o carinho da neta Lorena, 

da filha Sherly e de toda a família. Parabéns!

Os alunos do 
Colégio Sesi arre-

cadaram lacres 
em uma ação 

conjunta com a 
TEBE e consegui-

ram doar uma 
cadeira de rodas 

para a Vila dos 
Pobres (asilo). 

Um belo gesto!!!!

A exuberante 
Gisele Tozzy, 
dona da gar-
galhada mais 
escandalosa 
rsrs, comemo-
ra na 
quinta-feira 
(25), mais um 
ano na 
folhinha e 
recebe o 
carinho dos 
amigos e 
de toda a 
família. 
Parabéns Gi!

Los Angeles, 1969. Rick 
Dalton (Leonardo Di-
Caprio) é um ator de TV 
que, juntamente com 
seu dublê, está decidi-
do a fazer o nome em 
Hollywood. Para tanto, 
ele conhece muitas pes-
soas influentes na indús-
tria cinematográfica, o 
que os acaba levando aos 
assassinatos realizados 
por Charles Manson na 
época, entre eles, o da 
atriz Sharon Tate (Mar-

got Robbie), que na época estava grávida do diretor Roman Polanski (Rafal Zawierucha).

Na quarta-feira (24) os flashes estarão voltados para a Cristina 
Chaves, que recebe todos os paparicos dos amigos e familiares, 
por festejar mais um aniversário. E, claro, com aquele chamego 

da filha Bia. Parabéns e Felicidades Sempre!!!

DESTAQUE!!! 
A empresária Liliane 
Stefoni comemora na 
quarta-feira (24), 
mais uma primavera 
e recebe todos 
os mimos das 
funcionárias e 
dos clientes do 
Espaço Mulher!! 
Parabéns Lili, 
sucesso 
sempre!!!
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COLINACOLINA

Estamos a poucos meses 
das eleições municipais. Nos 
bastidores políticos a corrida 
para o pleito já começou.

Os eleitores são entregues 
aos monstros da política ras-
teira, que os cativam com a 
lábia dos espertalhões. Com 
esse “trunfo” os políticos 
vão enganando os eleitores 
e perpetuando-se no poder.

Assim, a política deixa de 
ser um lugar para a discussão 
de ideias ou para a construção 
de uma cidade melhor. Ela 
apenas serve para manter as 
antigas e duvidosas estruturas. 

O voto é a melhor forma de 
manter a alternância no poder.

Os políticos na busca 
da perpetuação no poder 
apostam nos festejos, na ca-
muflagem dos problemas e, 
especialmente, no comodis-
mo de todos os que aprovam, 
sem questionamentos, as 
mais descabidas proposições, 
os que não se importam em 
ter o melhor, conquanto não 
sejam incomodados.

Na democracia, a alter-
nância de poder é imprescin-
dível para que novos métodos 
políticos e administrativos 

Na edição anterior fui ques-
tionado por uma pessoa: Por 
que vocês não falam das coisas 
boas que existem em Colina? 
Por que essa meia dúzia de 
pessoas só critica? 

Sabe o que é meu caro, nosso 
papel é fazer as pessoas de nossa 
cidade enxergar o real das coisas. 
E a meia dúzia de pessoas (claro, 
que são mais), faz brilhantemen-
te o trabalho que deveria ser 
dos vereadores, de fiscalizar o 
executivo, e gratuitamente.

Até pensei que o cidadão 
nem morasse em Colina, que 
fosse alguém de fora que esti-
vesse indagando-me.

A feirinha itinerante do 
Brás acontece nesse final de 
semana em Colina, tempo su-
ficiente para provocar revolta 
nos comerciantes da cidade. 
Eles alegam que pagam seus 
impostos, aluguel e lutam dia-
riamente para permanecerem 
em atividade, dando emprego 
aos moradores, e, de repente, 
chegam os feirantes do Brás 
para levar o dinheiro dos con-
sumidores embora.

A concorrência é injus-
ta. Eles são atacadistas e os 
comerciantes compram de 
atacadistas e revendem; então, 
é muito difícil ter o mesmo 
preço que eles.

Para os consumidores é a 
oportunidade de encontrar pre-
ços mais baixos. Porém, com 

Vem aí Cidade Rádio Web 
“a Rádio do bRasil”. em bReVe!

iluminação PúbliCa
Hl serviços de iluminação pública
Telefone: 0800 770 2790
O serviço também pode ser acionado através dos telefones:
Garagem municipal: 3341-2263
Secretaria de obras: 3341-9522
(de segunda a sexta-feira, em horário administrativo).

amaRRibo bRasil
Uma leitura imprescindível. Esta publicação descreve as prin-
cipais formas que assume a fraude municipal, mostra onde 
procurar pegadas dos autores, entre outras.

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 20 a 26/7)

Comércio colinense critica 
realização de “Feira do Brás”

produtos sem garantia de troca.
Na conjuntura do país e 

da cidade, a feira não é útil, 
principalmente, para os co-
merciantes que recolhem seus 
tributos e empregam dezenas 
de colinenses. 

Para uma comerciante que 
pediu para não ser identificada, 
“além de trazer prejuízos ao 
comércio, os produtos ven-
didos nestas feiras não têm 
nenhuma garantia e, portanto, 
lesam também os consumido-
res”, criticou.

Já que Colina não tem uma 
política de geração de empre-
gos pelo Poder Executivo, é 
necessário que este mesmo po-
der se declare contra este tipo 
de ação, que prejudica nossos 
comerciantes e a economia 

do nosso município. E que os 
vereadores prestem auxílio ao 
comércio local na luta contra 
este tipo de iniciativa.

Em várias cidades do país 
vereadores aprovam lei que 
proíbe feiras itinerantes, como 
é o caso da cidade de Ouri-
nhos/SP, por exemplo. E, em 
Nova Xavantina: “Prefeito de-

volve dinheiro e proíbe Feira 
de Roupas do Brás para não 
prejudicar comércio local”. 

Quantos exemplos bons 
que a gente encontra Brasil 
afora, porém, em Colina, a 
realidade é outra. 

Afinal, o Poder Público 
colinense se preocupa com 
quem mesmo?

Puxa-sacos e líderes incompetentes se merecem

Disse o cidadão que a saúde 
está ótima, que a educação idem. 

Só para deixar bem claro, 
meu caro. Tudo que escreve-
mos e publicamos tem base e 
fundamentação. Somos uma 
imprensa de verdade e não 
uma imprensa “chapa branca”.

Quanto a saúde no muni-
cípio lamento informá-lo que 
não anda bem. Só quem real-
mente precisa sabe o que estou 
escrevendo. No pronto socorro 
uma espera de até 4 horas para 
o paciente ser atendido. E tan-
tos outros probleminhas solu-
cionáveis com uma boa gestão. 

E, saiba que, para os 4 anos 

dessa administração temos mais 
de 70 milhões para saúde no 
orçamento colinense. E, no mais, 
se a saúde fosse tão boa assim, o 
município não precisaria dar ao 
funcionalismo público, um plano 
de saúde, e gastar com o mesmo. 
O funcionário público usaria o 
sistema de saúde do município.

Já citamos em edição ante-
rior que falta o básico para o 
cidadão: uma UTI, setor neo-
natal, um setor de hemodiálise 
para atender quem precisa fazer 
diálise. Só quem faz hemodiá-
lise sabe o sofrimento em ficar 
por 4 horas (3 vezes por sema-
na), tendo que se dirigir para 
Barretos ou mesmo Bebedouro. 

A educação só anda pelo 
empenho dos profissionais da 
área. Docentes que priorizam os 
discentes independentemente de 
política. Pasmem! Para os 4 anos 
dessa administração temos mais 
de 100 milhões para educação no 
orçamento colinense. E não temos 
uma educação de 100 milhões. 

Disse ainda o cidadão que 
é só ouvir o prefeito falar nas 
entrevistas e até indicou-me 
uma entrevista do mesmo para 
ficar bem informado. Falar, até 
papagaio fala, ou não? 

Quem mora fora da cidade e 
acompanha Colina apenas pelas 

informações pagas do municí-
pio, vão pensar que nossa cidade 
virou uma Dubai. Por que a rea-
lidade vendida não corresponde 
à vivida pelos cidadãos.

E, no mais, Colina tem um 
orçamento de mais de 320 
milhões para os quatro anos 
da administração 2017/2020

Comentou do misterioso 
incêndio no Centro Cultural, 
hoje conhecido como “elefante 
branco”. E, que a política con-
trária colocou fogo no local. O 
que estranha é o fato de que, 
duas semanas antecedendo o 
incêndio que consumiu as es-
truturas do “elefantão”, o local 
passaria por uma vistoria por 
parte do Ministério Público. Aí 
pegou fogo e o fogo queima to-
das as evidências presumíveis. 

Cidade sem uma política 
para geração de emprego. Sem 
perspectiva para nossos jovens 
e a quem pretende evoluir pro-
fissionalmente, em uma cidade 
que parou no tempo.

E, falo mais (ou melhor, escre-
vo). É hora de descoisar as coisas 
que estão coisadas em Colina.

Deixo claro que sou totalmen-
te a favor de discussões políticas, 
desde que, com o mínimo de sen-
so crítico, sem “puxa-saquismo”.

Sem mais!

Quando os bons se calam, os maus triunfam, perpetuando-se no poder
sejam introduzidos. 

É vazia a sugestão de que 
a permanência por mandatos 
seguidos seria reconhecimento 
por obra feita e uma necessi-
dade de continuidade das po-
líticas implantadas. Governos 
bem avaliados podem fazer 
sucessores na mesma linha de 
ação sem o risco do personalis-
mo da continuidade no poder.

Compete a todos os seto-
res da sociedade dotados de 
consciência política, prezar 
pela transparência para que se 
concretizem as transformações 
de que a cidade necessita.

Em nossa cidade, pessoas 
de reputação ilibada, ficha 
limpa e não politiqueiros que 
não se posicionam. E o que 
preocupa não é o grito dos 
maus, mas o silencio dos bons.

Alguns desafios para o pró-
ximo prefeito resolver.

Saúde: De qualidade 
para todos, médicos especia-
listas diários nas unidades de 
saúde. Implantação de uma 
UTI, Setor Neonatal e de He-
modiálise, urgentemente. É 
preciso pensar novas soluções 
para uma saúde de qualidade 
que seja igualitária para todos 

os munícipes, inclusive, para 
Zona Rural.

educação: O desafio 
é ter uma boa carreira para 
os profissionais de educação, 
com bons salários, formação 
e condições de trabalho.

Segurança: A seguran-
ça é hoje uma metáfora da situa-
ção da cidade, que tem descon-
fiança e medo do futuro. Resolver 
isso é obrigação do Governo do 
Estado. Mas é importante que 
o novo prefeito demonstre que 
não está indiferente em relação 
à segurança. E implante a GM 
(Guarda Municipal). O uso de 
tecnologia pela Guarda Municipal 
pode ajudar nesse sentido.

economia: O grande 
desafio é a geração de empre-
go e renda. Buscar parceiros, 
empresas que venham investir 
em nossa cidade carinho. 

Corte de gastos públicos: 
Hoje, Colina possui mais de 
1100 funcionários públicos. 
Precisa rever passo a passo o 
que é necessidade e o que é apa-
drinhamento político, ou seja, 
politicagem. Uma grande fatia 
do orçamento público fica com-
prometida pelo funcionalismo. 
Não pode, a prefeitura, ser o 

grande empregador da cidade. 
Porque paga-se tanto alu-

guel para instalações de se-
cretarias e setores municipais? 

Não se pode conchavar vo-
tos e apoio político, em troca 
do toma lá dá cá! 

Caberia uma CSM (Central 
de Serviços Municipais), com 
os serviços oferecidos: Oficina, 
funilaria e pintura, borracharia, 
auto elétrica, lava rápido, e posto 
de combustível. Somente o pos-
to de combustível economizaria 
aos cofres públicos “milhões”, 
pelo fato da prefeitura poder 
comprar direto da Petrobras 
com um valor que pode chegar 
até 39% mais barato, do que o 
preço praticado nas bombas da 
cidade. E nos demais setores 
peças com porcentagem bem 
abaixo do praticado. 

Com esses serviços nessa 
central, tanto os gastos exor-
bitantes como falcatruas (notas 
emitidas sem o veículo con-
sertado, abastecido, ou seja, 
notas fiscais fictícias ou frias) 
seriam extintas. Gerando mais 
empregos, além de buscar o 
equilíbrio nas finanças. Não 
vivemos na abundância, as 
coisas não existem fartamente 

à nossa disposição e todas elas 
precisam ser trabalhadas.

No contexto geral, que o 
próximo a sentar na cadeira 
do Executivo, possa fazer uma 
devassa através de uma grande 
auditoria na prefeitura e em 
todas as secretarias.

Mas aconselho não di-
vulgar isso antecipadamente. 
Abstenha-se dessa informação 
em campanha, por que é um 
perigo, algum “fogo misterio-
so” pode surgir pelo caminho.

Será preciso muita análise 
para concorrer ao executivo 
colinense.

Um administrador sério e 
bem-intencionado escolhe as-

sessores com representativida-
de, boa reputação e capacidade 
administrativa. Desconfie de 
grupos fechados que gravitam 
em torno do poder. 

A política é tão presente 
na vida das pessoas que até 
quando você decide não 
participar da política, você 
também está agindo politi-
camente, pois está deixando 
que as coisas permaneçam do 
jeito que elas estão.

As consequências da fal-
ta de renovação reflete em 
administrações medíocres e 
sem realizações relevantes. 
Acorda Colina: Essa admi-
nistração é uma várzea.


