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Dólar Comercial Compra
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R$  20,14

VALORES EM 06 DE SETEMBRO

R$  4,079
Dólar Comercial Venda R$  4,080

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Moradores do bairro Nova 
Barretos promovem a partir 
desta sexta-feira (6), até no 
domingo (8), o terceiro En-
contro Italiano, que será re-
alizado na Avenida Principal 
VN, a partir das 19h30. Além 
de comidas típicas, o encon-
tro reunirá diversas atrações 
artísticas, por isso, a comuni-
dade local convida todos os 
barretenses a participar.

festa no nova barretos
Segundo Caderno - PÁGINA 01

Presidente da Câmara recebe projeto 
que cria Guarda Civil Municipal

O prefeito Guilherme Ávi-
la anunciou nesta sexta-feira 
(06), a criação da Guarda 
Municipal de Barretos, que 
será subordinada diretamente 
à autoridade do prefeito e vin-
culada à Secretaria Municipal 
de Ordem Pública. O projeto 
de lei, prevê  que a corporação 
será  uniformizada, armada e 
equipada. Serão 40 integrantes 
(36 homens e 4 mulheres), 
com a competência de proteger 
os bens, serviços, logradouros 
públicos municipais e instala-
ções do município. O projeto 
de lei foi entregue ao presiden-
te do Legislativo, João Rober-
to dos Santos, João Mulata; 
com a presença do secretário 
municipal de Ordem Pública, 
Cláudio Muroni, demais secre-
tários e vereadores. “Iremos 
ter pessoas extremamente 
treinadas, até porque, a polícia 
militar do estado de São Paulo 
é a melhor do Brasil”, relatou 
o prefeito. “Esperamos que 
seja aprovado o mais rápido 
possível", frisou o secretário 
Cláudio Muroni.

O SAAE (Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto), conti-
nua realizando as obras de tro-
ca da adutora na rua 18, desde 
a avenida 09, seguindo sentido 
da avenida 11, no centro da 
cidade. A imagem mostra os 
trabalhos na altura da Estação 
Cultural, na avenida 3. 

A substituição da adutora, 
que tem mais de 56 anos, datada 
de 28 de fevereiro de 1963, e 
é de cimento amianto (suscetí-
vel a rompimentos), está sen-
do feita por material mais mo-
derno e resistente, o DFOFO. 
Em paralelo está sendo feita a subs-
tituição da rede e ramais de distri-
buição de água das residências.

A medida que é feita a troca, 
cada trecho é liberado para o 
tráfego de veículos. “É uma obra 
de grande vulto, que proporcio-
nará melhorias no fornecimento 
de água para o barretense, com 
menor risco de rompimento”, 
explicou a superintendente do 
SAAE, Elaine Pereira Gomes.

A Polícia Militar confirmou a 
prisão de Paulo Ricardo Tiedrick 
(foto), acusado de matar a tiros o 
jovem Matheus Silva, de 21 anos, 
após uma briga de trânsito em 
novembro de 2018 em Barretos.

Tiedrick era considerado fora-
gido pela Justiça desde maio e já 
foi pronunciado para ir a júri po-
pular. Ele responde por homicídio 
duplamente qualificado. Além do 
motivo fútil, ele não deu à vítima 
a chance de defesa, segundo 
acusação do Ministério Público.

Ele foi preso na quinta-fei-
ra (5) durante uma operação 
de combate ao tráfico de dro-
gas no conjunto habitacional 
Siqueira Sopa. Ele foi levado 
para a cadeia pública de Coli-
na, de onde será encaminhado 
para o Centro de Detenção 
Provisória de Taiúva.

O crime aconteceu em 5 de 
novembro de 2018 no bairro 
Fortaleza e foi registrado por 
câmeras de segurança. Com 

IMAGEM DO DIA

Um desentendimento entre dois homens, um de 51 anos 
(indiciado) e outro de 32 anos (vítima), transformou-se em 
tentativa de homicídio. O fato foi registrado pela Polícia  Mili-
tar, por volta de 16h30 desta sexta-feira (6) na Praça Francisco 
Barreto, ao lado da Catedral. O indiciado fugiu do local, mas foi 
perseguido por populares e detido pela Polícia Militar na rua 14 
com a avenida 17 e apresentado ao plantão policial. Ele informou 
que houve um desentendimento entre as partes, que havia sido 
agredido pela vítima e, por isso, decidiu esfaqueá-lo. A vítima 
foi socorrida pelo SAMU ao Pronto Socorro da Santa Casa.

O julgamento do médico 
Milton Diniz Soares de Oli-
veira, de seus filhos Rafael e 
Lucas, e de Adriano Dias de 
Souza, terminou por volta de 
19h30 desta sexta-feira (6). 

O médico Milton Diniz Soa-
res de Oliveira foi condenado a 
24 anos, Lucas Soares a 27 anos, 
Rafael Soares a 18 anos e Adria-
no Dias de Souza a 21 anos.

Milton, Lucas e Rafael 
têm o direito a recorrer da 
sentença em liberdade, en-
quanto Adriano também tem 
direito a recorrer da sentença, 
porém, na prisão.

Os quatro são acusados de 
envolvimento no assassinato 
de Marco Antônio Moreira 
Lagos, o Chileno, então dono 

da TV Barretos, morto a tiros 
em 27 de junho de 2011.

A defesa de Milton Soares 
foi feita pelo advogado Otávio 
Alves Garcia. Rafael e Lu-
cas, filhos de Milton, foram 
defendidos pelos advogados 
Carlos Simão Nimer, Renato 
Mantovani Gonçalves e Sergio 
Luiz Barbedo Rivelli. O réu 
Adriano Dias de Souza, acusa-
do de ser o autor dos disparos, 
foi defendido pelos advogados 
Laércio Natal Sparapani e Li-
gia Maura Sparapani. 

A juíza da 1ª Vara Crimi-
nal, responsável pelo tribunal 
do júri, foi a dra. Fernanda 
Martins Perpetuo de Lima 
Vazquez. O promotor Bruno 
Caldas atuou na acusação.

Milton Soares e filhos Rafael e Lucas, são 
condenados pelo assassinato de “Chileno”

Penas dos quatro envolvidos no 
crime somam 90 anos de prisão

PM prende acusado de matar motoboy a 
tiros após briga no trânsito em Barretos

dois tiros no peito, Silva chegou 
a ser socorrido na Santa Casa de 
Barretos, mas não resistiu.

Continuam obras de 
nova adutora na rua 18

Rodeio pela Vida arrecadará 
recursos para o Hospital 

de Amor e Santa Casa
O evento será de 17 a 20 de outubro, no Recinto Paulo de Lima 

Correa. Além do rodeio, o evento apresentará diversas atrações mu-
sicais como Edson & Hudson e Make U Sweat (dia 17); no dia 18 
Carreiro & Capataz e Jads & Jadson e, no dia 19, show com Juliano 
Cézar e Munhoz & Mariano. Segundo Caderno - PÁGINA 01

Comunidade 
promove 
Encontro 
Italiano



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

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

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.

Clareamento dos dentes
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal
O 1º secretário da Força 

Sindical, Sérgio Luiz Leite (Ser-
ginho) participou na última ter-
ça-feira (3), de uma Audiência 
Pública na CCJ do Senado para 
debater a Reforma Tributária. 
O sindicalista defendeu mudan-
ças tributárias no Brasil para 
promover justiça social. "Hoje 
51% dos tributos incidem sobre 
o consumo, tornando o sistema 
desproporcional, ou seja, as pes-
soas mais pobres pagam mais impostos", destacou Serginho. Além disso, o sindicalista defendeu 
a correção da tabela do IR, combate à sonegação, taxação de heranças e grandes fortunas.

É alta a taxa de rejeição à 
indicação do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
à embaixada brasileira nos 
Estados Unidos: 72,7% dos 
brasileiros apontam a nomea-
ção como inadequada, contra 
21,8% favoráveis. Assim in-
forma a pesquisa de opinião 
divulgada pela Confedera-
ção Nacional do Transporte 
(CNT), em parceria com o 

Em todo processo de matu-
ração sobre um tema de forte 
impacto para a sociedade deve-
se fomentar o debate qualificado 
de forma ampla e aberta. Algo a 
ser feito por todos os atores en-
volvidos na temática pretendida 
alcançar. Não se pode achar que 
um único indivíduo estará com 
a melhor percepção dos fatos 
entre todas as interpretações 
possíveis. Quem acha que tudo 
sabe sempre erra em tudo porque 
nunca ouve ninguém.

A discussão, registra os bens 
sucedidos exemplos históricos, é 
fundamental ao fortalecimento das 
democracias. No caso do projeto 
denominado “Pacote Anticrime”, 
proposto pelo governo federal, não 
se está diante de discussão limitada 
ao ministro da Justiça e tampouco 
de forma isolada à Advocacia, 
à Magistratura ou ao Ministério 
Público. Todos os integrantes do 
sistema de Justiça, que todos os 
dias trabalharão com as questões 
afetas aos temas do referido pro-
jeto, devem ser ouvidos.

Foi nesse contexto que a 
advocacia paulista trabalhou 
para oferecer à sociedade e ao 
Congresso Nacional a sua leitura 
do indicado projeto. Fizemos 
isso porque acreditamos viva-
mente no aperfeiçoamento das 
discussões por meio dos grandes 
debates. Na Audiência Pública 
realizada pela OAB São Paulo, 
que materializou discussões de 
toda a sociedade que lá partici-
pou, tivemos a oportunidade de 
colher informações, subsídios e 
posições para a posterior apre-
ciação pelo Conselho Secional. 
Assim é que, em cumprimento 
ao seu papel de defesa da Cons-
tituição e da ordem jurídica do 
Estado Democrático de Direito, 

Neste 7 de setembro, o Bra-
sil comemora 197 anos do 
famoso Grito do Ipiranga. No 
entanto, como geralmente ocor-
re com datas comemorativas, 
convencionou-se este dia para 
celebrar o momento em que o 
Brasil deixa de ser uma colônia 
de Portugal e passa a ser um país 
que dirigirá seu próprio destino. 

Na historiografia, há a ima-
gem de que datas são como 
pontas de iceberg, que servem 
principalmente para indicarem 
um corpo submerso. Neste 
caso, podemos entender o refe-
rido episódio como esta ponta 
que revela todo um processo 
entre a chegada da Família 
Real ao Brasil em 1808 e a co-
roação de D. Pedro II em 1841.

No entanto, movimentos 
emancipacionistas já se instala-
vam na Colônia, antes mesmo 
de 1808. Basta olharmos para 
a Inconfidência Mineira (1789) 

e a Conjuração Baiana (1798). 
Além do que, a Revolução 
Francesa, Independência dos 
Estados Unidos e das Colônias 
na América Espanhola, criavam 
todo um contexto que fomenta-
va ainda mais as aspirações de 
uma elite local que deseja se 
emancipar da antiga Metrópole.

Toda essa situação se torna 
ainda mais crônica com a che-
gada da Família Real ao Bra-
sil. A Colônia passa a ter status 
de Sede do Governo Imperial, 
o Brasil passa integrar o Reino 
Unido de Portugal e Algarves 
e toda uma estrutura adminis-
trativa e política é construída 
para atender o governo de D. 
João VI. Contudo, tais medi-
das privilegiam os portugueses 
e ao mesmo tempo desagra-
dam as lideranças locais, que 
passaram a se sentir preteridas.

Com o retorno de D. João 
VI à Portugal, as relações entre 

Lisboa e Brasil tornam-se cada 
vez mais difíceis. As lideran-
ças locais se aproximam de 
D. Pedro I, e este, instado por 
elas, e resistindo a pressão de 
Portugal para retornar à Euro-
pa, protagoniza o famoso ato 
que ficaria imortalizado no 
quadro de Pedro Américo.

Contudo, a construção de 
uma nova nação ainda estava 
em seu início e seria este um 
processo que enfrentaria muita 
luta interna e externa. Os mode-
los que serviriam de base para 
este novo projeto político luta-
riam entre si até que o próprio 
Brasil visse a si mesmo como 
uma nação independente. Ali-
ás, processo este que ainda hoje 
está em pleno andamento e que 
disputam almas e consciências 
de cada brasileiro.

Também conhecida como 
cárie de mamadeira, a lesão 
em bebês constitui um grave 
problema, que pode destruir os 
dentes da criança. As principais 
causas desse tipo de lesão podem 
ser a amamentação prolongada 
na mãe, permitir que o bebê 
adormeça enquanto se alimenta 
ou que a criança fique o tempo 
todo com a mamadeira. O bebê 
pode dormir sem uma mamadei-
ra. Siga estas dicas para tentar: 
Deixe a criança levar uma manta, 
ursinho, boneca, ou brinquedo 
favorito para a cama; cante ou 
toque uma música tranquila 
baixinho; segure ou balance a 
criança; faça uma massagem nas 
costas do bebê para ajudá-lo a re-

o debate qualificado é a pedra de 
toque para regras mais adequadas

Cárie na infância pode prejudicar 
o desenvolvimento infantil

laxar; leia ou conte uma história.
Quais são os efeitos da 

cárie na infância?
- Perda de dentes; problemas 

de fala (nos casos mais graves, 
os dentes de leite anteriores dos 
bebês podem ser acometidos 
pela cárie dentária, perdendo 
quase toda a coroa dental. Isso 
pode prejudicar a fala, uma 
vez que nessa fase a criança 
está aprendendo essa função e 
alguns fonemas são realizados 
com o auxílio desses dentes); 
dentes permanentes tortos; dor 
muito forte; baixa autoestima;

Formas para evitar a cá-
rie na infância

- Nunca coloque seu bebê 
na cama com uma mamadeira 

contendo leite, suco, água com 
açúcar ou refrigerante. Se seu 
bebê precisar tomar uma mama-
deira para adormecer, encha-a 
com água; limpe a gengiva e 
os dentes da criança depois de 
qualquer alimentação com um 
pequeno pano úmido e macio, 
com um pedaço de gaze, ou com 
uma escova para bebês. Com 
crianças mais velhas, use uma 
escova dental com cerdas macias 
para escovar os dentes; comece a 
ensinar a criança a usar um copo 
já com nove meses de idade. 
Troque a mamadeira do seu bebê 
por um copo de treinamento já na 
idade de um ano; pergunte ao seu 
médico ou dentista se a criança 
está recebendo a quantidade 
diária correta de flúor.

caio augusto silva dos santos
Presidente da OAB SP

a Seção São Paulo da Ordem 
dos Advogados do Brasil emitiu 
enunciados por meio dos quais 
encaminhou aos integrantes do 
Poder Legislativo Federal o seu 
pensamento sobre a proposta do 
governo federal alusiva ao “Pa-
cote Anticrime”.

Nos enunciados a que deu 
origem, a Secional registrou que 
não considera as propostas do 
dito “Pacote Anticrime” como um 
projeto verdadeiramente de Segu-
rança Pública, mas apenas como 
um veículo de alteração legislativa 
penal e processual penal, com foco 
equivocado no recrudescimento 
da legislação e na proposição de 
maior encarceramento.

Se o que queremos é a busca 
de melhorias no âmbito da se-
gurança pública, nós precisamos 
entender e compreender adequa-
damente qual é o papel do Estado 
e quais são as ações efetivas 
que dele se espera, aspectos que 
este projeto não tocou. O apare-
lhamento adequado e a melhor 
remuneração das forças públicas 
e a busca de educação de forma 
mais eficaz devem fazer parte de 
uma visão mais responsável para 
a convivência de todos.

Infelizmente são questões 
que passaram ao largo de um 
pacote que pretendeu discutir 
segurança pública, que partiu 
apenas e tão somente da premissa 
do endurecimento da legislação 
penal. Veja-se que, no mundo 
inteiro, é consenso que a legis-
lação penal mais severa, por si 
só, não soluciona a questão da 
segurança pública na sociedade 
contemporânea.

São vários os pontos que me-
recem reavaliação e aprofunda-
mento dos debates. Talvez aquele 
que tenha dado mais discussão, 

é o que envolve uma tentativa 
de dar uma roupagem diferente 
à legítima defesa quando do 
exercício das atividades pelos 
integrantes das forças públicas. 
Nós não podemos desconhecer 
a força do Estado. O Judiciário 
é o Poder destinado para analisar 
a situação concreta, se houve 
ou não excessos. O Estado não 
pode tudo, por isso suas ações 
encontram limite na lei e não no 
subjetivismo de cada um dos seus 
agentes. É absolutamente perigo-
so o estabelecimento de regras 
que dão ênfase exclusivamente 
ao ponto de vista dos agentes 
estatais, porque elas certamente 
dificultarão ao Poder Judiciário 
a punição dos excessos.

Incomoda-nos a preocupação 
de algumas autoridades em que-
rer afastar uma lei que proíbe e 
que combate e pune o abuso. A 
autoridade consciente quanto à 
sua função e ao seu dever não 
tem medo de qualquer legisla-
ção que coíbe o abuso, porque 
sabe estar exercendo o seu papel 
sem qualquer açodamento ou 
atropelo, cumprindo, portanto, 
abalizadamente as metas traçadas 
pela sua consciência e nos limites 
adequados impostos pela lei.

Por isso, nós sempre reite-
ramos que a OAB SP defenderá 
o cumprimento da lei. Quem se 
desvia dos caminhos da lei deve 
merecer a punição nela estabele-
cida, mas é preciso discutir com a 
sociedade brasileira qual é a lei que 
queremos. E a lei que queremos 
não pode estar na vontade de um 
único indivíduo. Afinal de contas, 
o debate qualificado e transparente 
sempre foi a pedra de toque para a 
origem de regras mais adequadas.

Indicação de Eduardo à embaixada 
tem rejeição de 72%, diz pesquisa

Instituto MDA.
Segundo o relatório do es-

tudo, os pesquisadores pergun-
taram aos entrevistados: “Na 
sua opinião, o presidente Jair 
Bolsonaro indicar um dos seus 
filhos (o deputado federal Edu-
ardo Bolsonaro) à Embaixada 
do Brasil nos Estados Unidos é 
uma postura: 1) Adequada, pois 
o presidente tem a prerrogativa 
de indicar qualquer pessoa para 

esse cargo; 2) Inadequada, pois 
o presidente não deveria nomear 
membros de sua família para 
cargos como esse”. Larga maio-
ria marcou a segunda opção.

A pesquisa aponta que so-
mente 5,5% dos entrevistados 
não souberam ou não respon-
deram. Foram realizadas 2.002 
entrevistas, entre os dias 22 e 25 
de agosto, em 137 municípios 
de 25 Unidades da Federação.

Em 9 de agosto, a consulto-
ria XP Investimentos divulgou 
uma pesquisa com resultado 
semelhante. Segundo os da-
dos, 62% dos entrevistados 
são contrários à indicação, 
contra 29% a favor. O estudo 
foi realizado em parceria com 
o Instituto de Pesquisas So-
ciais, Políticas e Econômicas 
(Ipespe). Foram 1 mil pessoas 
entrevistadas, em idade eleito-
ral acima de 16 anos.

Sindicalista da Força Sindical 
participa de audiência Pública no Senado 

para debater a reforma Tributária

7 de setembro: o famoso 
grito da independência

sérgio ribeiro santos
Graduado em Teologia, Mestre 

e Doutor em História
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Bastidores
da Política

As empresas do setor de beleza de Barre-
tos, Guaíra e região terão a oportunidade de 
visitar a Beauty Fair, a maior e mais completa 
feira de beleza profissional das Américas, que 
será realizada em setembro, em São Paulo. O 
Sebrae-SP organiza uma missão empresarial 
para o evento e está com inscrições abertas para 
os interessados.  Trata-se de uma oportunidade 
para o empresário se atualizar sobre as tendên-
cias do mercado, além de entrar em contato 
diretamente com fornecedores e conhecer uma 
ampla gama de produtos, alternativas de preços e serviços pós-venda.  A missão empresarial sairá na 
próxima segunda-feira, dia 9, às 3 horas, do Sebrae Aqui em Guaíra e passará por Barretos, às 4 horas, 
em frente ao Barretos Country Hotel, na Avenida Pedro Vicentini. A Beauty Fair é uma feira de negó-
cios voltada exclusivamente para o profissional e comerciante do setor da beleza. Considerada a maior 
feira de beleza das Américas, o evento recebe mais de 182 mil profissionais de olho no que há de mais 
recente em produtos e serviços. Estarão reunidos mais de 500 expositores, mais de 2 mil marcas, além 
da feira contar com uma programação de mais de 100 eventos educacionais.

Empresários participam de missão do 
Sebrae-SP na Beauty Fair

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Barretos, Colina, Guaíra e Colômbia, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
na forma Estatutária e da Legislação Vigente, a saber:

- PRIMEIRA ASSEMBLEIA: será realizada no próximo dia 13 do mês de Setembro, de 2019, às 17:00 horas, 
em 1º convocação e, não havendo número legal, às 18:00 horas, em segunda convocação, na sede social da entidade 
sita à Rua 16, nº 937, na cidade de Barretos - SP 

 Nas referidas assembleias, os trabalhadores sócios/sindicalizados ou não, deverão deliberar sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

A) Leitura, discussão e aprovação da ATA da assembleia anterior:
B) Discussão, apreciação e deliberação da Pauta para a Negociação Coletiva a ser realizada com os Sindicatos 

de Categoria Econômica, FIESP ou diretamente com as empresas da base territorial, para a fixação do percentual 
de reajuste salarial e demais reivindicações de natureza econômica, social, sindical e jurídica, bem como, das con-
dições de trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este Sindicato ou instauração 
de Dissídio Coletivo referente a data base 1º de novembro.

C) Fixação da forma de custeio, do percentual e autorização de desconto da contribuição de assistência e ne-
gociação coletiva por todos os integrantes da categoria profissional, sócios ou não sócios do Sindicato, bem como 
o percentual de repasse as entidades de grau superior na forma a ser aprovada e convencionada.

D) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de poderes especiais à diretoria da Federação 
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo e do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Barretos, Colina, 
Guaíra e Colômbia, para, em conjunto ou separadamente, promoverem entendimentos, objetivando a celebração 
de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, junto aos Sindicatos Patronais, FIESP ou com as empresas da base 
territorial, instauração de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou Acordo Judicial.

Barretos 06 de Setembro de 2019.

Reginaldo Passarelli
Presidente

A chefe do cartório da 21ª 
Zona Eleitoral, Alessandra 
Tamarozi, confirmou que o 
eleitor que fizer o cadastro 
biométrico neste mês de se-
tembro, estará isento do paga-
mento de débitos relativos às 
eleições anteriores.

O atendimento a eleitores 
de Barretos e Colômbia con-
tinua no cartório eleitoral de 
Barretos, na avenida 15 entre 
as ruas 18 e 20, no centro, 
segue atendendo os eleitores, 
pertencentes a 21ª Zona Elei-
toral, que abrange as cidades 
de Barretos e Colômbia. 

Neste mês de setembro, o 
atendimento também está sendo 

Diploma que incenti-
va empenho de es-

tudantes será entregue 
no final do ano - Estudan-
tes de escolas públicas do 
ensino municipal e estadual 
de Barretos receberão di-
plomas pela sua dedicação 
aos estudos. O programa 
foi aprovado após propo-
sição do vereador Raphael 
Dutra (PSDB). A honraria 
será entregue no plenário 
da Câmara de Vereadores 
no final deste ano. Dutra 
ressaltou que os diplomas 

são, ao mesmo tempo, um ato de incentivo e de reconhecimento aos estudantes, que se esforçam no dia a dia 
para obter boas notas. Os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, 
que receberão a homenagem, serão indicados pelas respectivas escolas em que estudam.

Governo oferece 250 
vagas de trabalho 

com bolsa- auxílio e cur-
sos de qualificação pro-
fissional do programa 
Meu Emprego – Cida-
dão Trabalhador para 
Barretos - O Governo de 
São Paulo, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, em parceria 
com as prefeituras, abriu 
inscrições para mais de 10 mil vagas de trabalho com bolsa- auxílio e cursos de qualificação profissional 
do programa Meu Emprego – Cidadão Trabalhador em 343 cidades do Estado, nas áreas de zeladoria, 
limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos municipais. Barretos foi beneficiada com 250 
bolsas, segundo a secretaria, que não informou se todas as vagas já foram preenchidas. O programa 
tem como objetivo proporcionar qualificação profissional e renda para os cidadãos desempregados, em 
situação de alta vulnerabilidade social, por meio de atividades produtivas em equipamentos municipais. 
Os participantes recebem mensalmente bolsa-auxílio de R$ 330, além de seguro de acidentes pessoais. 
Eles prestam serviços de interesse local (quatro dias da semana – seis horas por dia) e frequentam o curso 
de qualificação profissional, um dia por semana. Ao todo, são 150 horas de capacitação. O bolsista da 
Frente de Trabalho permanece no programa por 6 meses, que pode ser prorrogado por mais três meses.

A Assembleia Legislativa 
Paulista realiza até o dia 23 de 
outubro, audiências públicas 
em Regiões Administrativas e 
Metropolitanas do Estado. O 
objetivo é ouvir as demandas da 
sociedade paulista e debater o 
Orçamento Estadual para 2020. 
Em Barretos, a audiência está 
marcada para 11 horas do dia 
23 de setembro, na Câmara.

Na oportunidade, os cida-
dãos poderão apresentar su-
gestões e ideias, que servirão 
para aprimorar a qualidade dos 
investimentos do governo. As 
sugestões apresentadas na au-
diência pública serão coletadas 
pela Comissão de Finanças, 
Orçamento e Planejamento, 
que poderão se tornar emen-
das parlamentares e, se forem 
aprovadas pelo plenário da 
Assembleia, terão contribuí-
do para melhor distribuir os 
recursos do Orçamento entre 

PARTICIPAÇÃO POPULAR

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 
DE BARRETOS, COLINA, GUAÍRA E COLÔMBIA

Poupatempo volta a atender 
eleitores para cadastro biométrico
Multas relativas às eleições anteriores serão isentas somente neste mês de setembro

realizado na sede do Poupatem-
po, com os eleitores devendo se 
cadastrar, antecipadamente, no 
site do www.tre.sp.jus.br. 

Segundo Alessandra Tama-

rozzi, o eleitor que procurar o 
cartório neste mês de setembro 
não precisará pagar as multas 
relativas à ausência nas elei-
ções anteriores.

audiências discutem orçamento paulista 
e prestação de contas da prefeitura

os municípios.
PREFEITURA

No dia 26 de setembro será 
realizada a audiência pública 
das metas fiscais da prefeitura 
relacionadas ao segundo quadri-
mestre de 2019 (maio a agosto).

As arrecadações e os gastos 
do município serão demons-
trados por consultores e repre-

sentantes da prefeitura com a 
participação dos vereadores.

Esta audiência começa às 
15 horas sendo aberto para 
representantes de instituições 
e para o público, que podem 
se manifestar fazendo ques-
tionamentos ou solicitando 
esclarecimentos das autorida-
des presentes.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (09/09) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ANALISTA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL

ASSISTENTE DE SAÚDE OCUPACIONAL
BARMAN

CALDEIREIRO
COSTUREIRO

COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE

COZINHEIRO GERAL

DESIGNER GRÁFICO
ENGENHEIRO ELÉTRICO

JARDINEIRO
MECÂNICO DE CAMINHÕES MERCEDES

MOTORISTA DE CAMINHÃO
MOTORISTA DE CAMINHÃO

OPERADOR DE ESCAVADEIRA
TÉCNICO CONTÁBIL

TÉCNICO EM CONTROLE DE QUALIDADE

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.

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1009853-22.2017.8.26.0066 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
de Barretos, Estado de São Paulo, Dr(a).Douglas Borges da Silva, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Joao Vitor Costa Carvalho, 
Brasileiro, CPF 431.183.468-33, com endereço à Avenida 5, 1497, Fortaleza, CEP 14780-230, Barretos - SP, que lhe foi proposta 
umaação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista - FAFIBE, 
alegando em síntese: "que Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista - FAFIBE ajuizou Ação de Execução de Título 
Extrajudicial para recebimento de R$2.456,76 (24.09.18 - fls. 76) decorrente da mensalidade de junho/13 do contrato de prestação 
de serviços educacionais relativo a matrícula nº 2013124637. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o edital para 
que em 03 dias, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo 
o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requer o parcelamento em até seis 
parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando advertido de que no caso de revelia 
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Barretos, 23.05.19.. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias apresente Embargos, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na formada lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Barretos, aos 26 de agosto de 2019. K -07e14/09

O mês de setembro foi 
escolhido para conscientizar 
a população para a prevenção 
do suicídio e a preservação 
da vida. Durante todo o mês, 
entidades de todo o mundo vão 
estampar luzes amarelas, um 
símbolo do setembro amarelo, 
campanha que surgiu em 2003, 
depois que um jovem estaduni-
dense cometeu suicídio.

O caso tornou-se famoso 
mundialmente, assim como a 
campanha, que chegou ao Bra-
sil em 2015, graças ao Centro 
de Valorização da Vida (CVV), 

Para combater a violência 
contra a mulher, o Governo 
de São Paulo, por meio Fundo 
Social de São Paulo (FUSSP), 
lançou o site SOS Mulher que 
tem como objetivo disseminar 
informações sobre segurança, 
saúde e independência finan-
ceira para mulheres em risco 
de sofrer violência doméstica. 

Todos os dias o site dispo-
nibiliza um vídeo informativo, 
gravado por especialistas, com 
orientações para que as mulhe-
res saibam reconhecer, evitar e 
combater as principais formas de 
violência listadas na Lei Maria da 
Penha: física, psicológica, sexual, 
moral e patrimonial.

No site, as mulheres também 
encontrarão os endereços e telefo-
nes das delegacias da mulher, cur-
sos profissionalizantes, hospitais 
e defensorias públicas do Estado.

Desenvolvido pela Analista 
de Suporte à Gestão da Prodesp, 
Sílvia Ferreira Santos, a página 
conta com um layout em for-
mato responsivo e oferece uma 
estrutura Single-Page Applica-
tion (SPA), que reúne todo o 
conteúdo em uma única área, 
facilitando a navegação de quem 
acessa o site pelo celular.

“O que mais me encanta nessa 
plataforma é que, qualquer mulher, 
independentemente da sua posição 
socioeconômica, consegue aces-
sar dicas importantes de saúde, 
segurança e finanças, que podem 
melhorar sua qualidade de vida”, 
destacou Santos.

Para acessar o conteúdo, 
basta clicar no site www.sos-
mulher.sp.gov.br

Setembro amarelo
mês dedicado à luta pela prevenção ao suicídio e a preservação da vida

o Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) e a Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Para Andréa Chaves, psi-
cóloga especialista em saúde 
mental, é de fundamental 
importância debater sobre o 
suicídio e a saúde mental.

"Assim geramos um pro-
cesso de clarificação, onde 
as pessoas com acesso à in-
formação podem buscar o 
conhecimento que precisam e 
desmistificar os mitos acerca 
do tema, aqueles famosos ditos 
populares 'ah isso é frescura', é 

coisa de gente fraca' e ainda 'é 
coisa do diabo", destaca.

Um estudo recente, realiza-
do pela Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) e pu-
blicado na Revista Brasileira 
de Psiquiatria, revelou que 
o Brasil está na contramão 
do resto do mundo quando o 
assunto é suicídio.

Conforme o levantamento 
de 2006 a 2015 houve um 
aumento de 24% nos casos de 
suicídio entre jovens brasileiros, 
dos 10 aos 19 anos. Em contra-
partida, o crescimento foi de 

apenas 17% ao redor do mundo.
Depressão x suicíDio

Andréa Chaves lembra que 
um dos maiores problemas da 
saúde mental é a depressão. 
De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, a quantida-
de de depressivos aumentou 
em 18% nos últimos dez anos 
e até 2020 esta será a doença 
mais incapacitante do mundo.

Segundo a especialista, os 
sinais psíquicos mais comuns 
são: humor depressivo (rebai-
xamento afetivo), redução da 
capacidade de experimentar 
prazer na maior parte das ati-
vidades, antes consideradas 
como agradáveis, fadiga ou 
sensação de perda de energia 
e diminuição da capacidade de 
pensar, de se concentrar ou de 
tomar decisões.

Além é claro dos sintomas 
fisiológicos, como alterações 
no sono, apetite e libido. "Há 
ainda mudanças de compor-
tamento, como o retraimento 
social, crises de choro, compor-
tamentos suicidas e retardo ou 
agitação psicomotora", aponta.

Ela complementa que fren-
te a todos estes sintomas, a 
depressão causa o isolamento 

social e coloca o indivíduo 
como vulnerável a padrões de 
julgamento muito comuns em 
nossa sociedade "falta de fé" 

"falta de atitude" " obrigação 
de reagir" etc. " Isso piora e 
muito os sintomas e agrava o 
quadro", destaca.

Governo de São Paulo lançou site SoS mulher
Desenvolvido pela Prodesp, a plataforma disponibiliza informações sobre segurança, saúde e independência financeira
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Os Quitutes da dulce

O INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social) publicou 
no “Diário Oficial da União” 
da última terça-feira (3), uma 
resolução regulando o proce-
dimento de prova de vida, no 
qual o segurado renova a senha 
bancária e, com isso, confirma 
ao órgão que deve continuar 
recebendo o benefício. A atua-
lização cadastral deve ser feita 
a cada 12 meses.

Segundo o instituto, 1,9 
milhão de benefícios estão 
pendentes da realização da 
fé de vida no Brasil e, por 
isso, correm o risco de serem 
bloqueados, suspensos ou cor-
tados. No estado de São Paulo, 
394 mil benefícios estão com 
essa pendência.

Quanto aos benefícios 
que já estão com o paga-
mento comprometido,  o 
montante chega a 372 mil 
no Brasil e 92 mil no esta-
do, apenas em julho, diz o 
INSS. A nova medida define 
critérios para a dispensa do 
comparecimento ao banco.

Antes, idosos acima de 
60 anos podiam agendar o 
atendimento para alguma das 
agências do INSS. Agora, to-
dos os beneficiários, indepen-
dentemente de idade, precisam 
fazer a comprovação de vida 
na agência bancária em que 
recebem o benefício, a não ser 
por duas exceções.

A primeira é para aqueles 
que podem agendar visita de 
representante do instituto à 
sua casa ou local indicado 
pelo beneficiário no reque-
rimento feito ao INSS. Essa 

IngredIentes
1 kg de bacalhau dessalgado, sem pele, sem espinhas e cortados 
em fatias.
10 batatas pré-cozidas e cortadas em fatias.
4 ovos cozidos e cortados em fatias grossas.
2 cabeças de cebola roxa cortadas em fatias médias.
1/2 xícara (de chá) de azeite de oliva.
50 g de azeitonas pretas sem caroços.
1/2 xícara (de chá) de cebolinhas verdes picadas.
3 folhas de louro.
3 pimentões (verde, amarelo e vermelho) cortados em fatias médias.
PreParo do molho
Em uma panela coloque o azeite, o alho, o louro, a cebola fatiada.
Faça um refogado e deixe murchar.
Coloque o cheiro verde ou cebolinha e reserve
montagem do Prato
Frite algumas fatias de pão e reserve.
Em um pirex ou panela, que possa levar à 
mesa, inicie a montagem. 1ª uma camada de 
bacalhau. 2ª uma camada de pão frito. 3ª uma 
camada de batatas cozidas em fatias. 4ª uma 
camada do molho. Vai repetindo as camadas 
sucessivamente, até que a última camada seja 
de bacalhau. Despeje por cima o restante do 
molho refogado. Leve ao forno para cozinhar. 
Quando a camada de bacalhau de cima estiver 
macia, o prato está pronto para ser servido.
dICa
Sirva com arroz brando e salada de folhas verdes.

Bacalhau a moda do Porto

Em julho, 372 mil benefícios foram bloqueados, suspensos ou cortados por falta de comprovação de vida

Quase 2 milhões precisam fazer 
recadastramento anual do InSS

opção vale para quem tem 
mais de 80 anos ou tem pro-
blema de locomoção.

A solicitação pode ser feita 
pela Central 135 (telefone) ou 
pelo Meu INSS (meu.inss.gov.br).

A segunda exceção é para 
quem pode fazer a prova de 
vida por meio de procurador 
ou representante legal.

Essa opção vale quando 

o titular do benefício estiver 
ausente do país, for portador 
de doença contagiosa, tiver 
dificuldades de locomoção ou 
tiver mais de 80 anos.

Nestes casos, o representan-
te precisa estar cadastrado no 
INSS por meio do link: inss.gov.
br/servicos-do-inss/cadastrar-ou
-renovar-procuracao. (Fontes: 
INSS e reportagem do Agora)
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Por mais que as palavras possam impressionar, só 
mesmo as atitudes são capazes de convencer. 

O advogado 
Rogério Cury será 
empossado como 
vice-presidente da 
Comissão de Direi-
to Penal e Processo 
Penal da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB), seccional São 
Paulo, no próximo dia 
11 de setembro. A 
cerimônia ocorre na 
sede institucional da 
OAB SP. Entre as atribuições da comissão estão as 
discussões sobre todas as reformas do processo penal 
no Brasil, com sugestões à Câmara dos Deputados e 
ao Senado, além do estudo de matérias ligadas à área 
e produção de pesquisas e conteúdos diversos como 
livros e artigos. Rogério Cury é conselheiro da OAB
-SP, palestrante por todo o país, autor de diversos livros 
e artigos ligados à prática penal, professor de Direito 
Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e 
cursou Direito Penal Alemão, Europeu e Transacional 
na George-August Universitat, na Alemanha.

O estado emocional in-
terfere em todas as decisões, 
é fato, mas para quem busca 

Durante a Festa do Peão de 
Barretos, o espaço de 35 mil me-
tros quadrados recebeu 61.980 
pequenos visitantes, sendo 9.200 
crianças das redes pública e parti-
cular de ensino de Barretos, e de 
mais 17 cidades da região. 

O Rancho do Peãozinho pode 
ser visitado gratuitamente o ano 
todo e reabriu para o público na 
última quarta-feira, dia 4. 

Um dos pontos fortes que atrai 
as famílias é o contato das crian-
ças com a natureza e os animais. 

São diversas espécies de 
árvores, incluindo frutíferas, 
áreas gramadas e atividades ao 
ar livre, playground com Casa 
da Árvore, mini zoológico 
com aves, caprinos, lhamas, 
bovinos, jabotis, entre outros. 
Também continua a exposição 
de réplicas de dinossauros. 

"Já são 20 anos que ofere-

Rancho do Peãozinho funciona diariamente 
das 9 às 17 horas (Foto: André Monteiro)

A programação da semana no Centerplex North Shopping Barretos tem variedade de escolhas. O Rei Leão 
é a opção para a criançada, enquanto os adolescentes e adultos podem escolher a emoção do terror com IT 
Capítulo Dois, em versões dublada 
e legendada; viver as aventuras 
do mais novo Velozes e Furiosos 
– Hobbs, ou ainda se deliciar com 
o criativo Yesterday, também em 
versões dublada e legendada. A 
programação completa até 11 de 
setembro ficou assim:

Sala 01 - O REI LEAO - DUBLADO 
- AVENTURA - 10 Anos - Sábado, 
Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 
14h - 16h30
Sala 01 - YESTERDAY - DUBLADO 
- ROMANCE MUSICAL - 12 Anos - 
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 19h
Sala 01 - YESTERDAY - LEGEN-
DADO - ROMANCE MUSICAL - 12 
Anos - Sábado, Domingo, Segunda, 
Terça, Quarta: 21h30
Sala 02 - IT CAPITULO DOIS - 
DUBLADO - TERROR - 16 Anos 
- Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 14h - 17h30
Sala 02 - IT CAPITULO DOIS - LE-
GENDADO - TERROR - 16 Anos - 
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 21h
Sala 03 - O REI LEAO 3D - DU-
BLADO - AVENTURA - 10 Anos 
- Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta:17h15
Sala 03 - VELOZES E FURIOSOS 
HOBBS 3D - DUBLADO - AÇÃO - 14 
Anos - Sábado, Domingo, Segunda, 
Terça, Quarta:14h20
Sala 03 - IT CAPITULO DOIS - 
DUBLADO - TERROR  - 16 Anos 
-  Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 20h

Conhecida por percorrer vá-
rias capitais e grandes centros, a 
Feira do Livro “Lelelê Educação 
& Cia” chegou ao North Shopping 
Barretos, mais uma vez, e fica até 
o dia 10 de outubro, na Praça de 
Eventos. Com mais de 25 anos de 
experiência no mercado editorial 
infantil, os organizadores da feira 
tem como missão levar a leitura ao 
maior número de família, venden-
do livros a preços populares. São 
mais de 120 quiosques da feira 
espalhados por shoppings em 12 
estados brasileiros. Além da expo-
sição de livros, a feira conta com 
espaço dedicado a interatividade, 
onde crianças e adultos podem 
entrar em contato com os livros, 
escolhendo o que levar pra casa 
ou mesmo lendo-os ali mesmo. 
Os preços dos livros à disposição 
variam de R$ 3,00 a R$ 100,00.

Com o Tribunal do Júri lotado, advogados, profes-
sores e alunos do Direito do Unifeb participaram na 
última sexta-feira, 30 de agosto, da Aula Magna da 
ex-ministra aposentada do STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) e também ex-corregedora do Conselho Nacio-
nal de Justiça, dra. Eliana Calmon. O tema abordado 
foi o “Desempenho do Poder Judiciário no Combate 
à Corrupção”. “O assunto é recorrente na sociedade 
brasileira atual. Expliquei como se formam as decisões 
judiciais e como chegamos ao impasse, entre termos 
decisões judiciais, que também são decisões políticas, e 
o porquê  de alguns acontecimentos”, explicou Calmon.

Estar nos primeiros anos de faculdade e já ter contato com pro-
fissionais capacitados, que trabalham na área. Este é o ambiente 
que o Unifeb proporciona a seus alunos. Na última semana, a turma 
do segundo ano do curso de Serviço Social recebeu as assistentes 
sociais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de 
Barretos, Maria Gorete da Silva e Flávia Mendes Silva. O encontro 
dos estudantes com as profissionais faz parte das atividades desen-
volvidas e tem como objetivo a aproximação deles com o cotidiano da 
profissão, além de apresentar a amplitude do Serviço Social em seus 
diversos espaços da atuação do Assistente Social.

Pelo presente edital, a presidente da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ATALAIA, convoca  todos 
os associados com direito a voto, para a assembleia geral extraordinária da associação, a ser  realizada 
no dia 11 de setembro de 2019, às 20h30, a rua C 14, nº 600, Bairro Cristiano de Carvalho, Barretos, 
Estado de São Paulo, com a seguinte ordem do dia:

a) Composição de cargos diretivos previstos no Estatuto, Eleição e Posse do Conselho  Fiscal, com 
os respectivos Suplentes.

Barretos 04 de setembro de 2019.

Marlene de Almeida Pinheiro
Presidente Da Associação

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ATALAIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Centerplex traz It e Yesterday também em versões legendadas

Feira Lelelê de Livros 
Infantis volta ao 
North Shopping

Assistentes Sociais do Tribunal 
de Justiça do Estado se encontram 

com estudantes do Unifeb

Criminalista Rogério Cury toma posse 
como vice-presidente na Comissão de 

Processo Penal da OAB São Paulo

Ex-ministra do STJ falou de 
combate a corrupção no Unifeb

rancho do Peãozinho comemora 
20 anos e reabre para visitação

Fator emocional é desafio
para quem quer perder peso

cemos para nosso público essa 
opção de lazer em família, em 
um espaço amplo, arborizado e 
seguro. No Peãozinho, adultos 
só entram acompanhados de 
crianças e não são permitidas 
bebidas alcoólicas", afirmou 
o presidente da Associação Os 

Independentes, Ricardo Rocha. 
O horário de funcionamento 

é das 9 às 17 horas todos os dias. 
As visitas de escolas públicas ou 
privadas devem ser previamente 
agendadas pelo telefone (17) 
3321-0000 ou pelo e-mail peao-
zinho@independentes.com.br

emagrecer de forma saudável 
ter a consciência emocional 
sobre as mudanças de hábitos 

é ainda mais importante.
A afirmação é da nutricio-

nista Mariana Paz, que atua, 
juntamente com psicólogo, 
educador físico e especialista 
em emagrecimento, com o in-
tuito de construir a consciência 
dos benefícios dos novos hábi-
tos para a qualidade de vida. 

Para aliviar o estresse, por 
comemoração, compensação 
ou compulsão, muitas vezes, 
alimentos e bebidas calóricas 
e gordurosas são consumidas 
sem necessidade ou sem a 
consciência dos efeitos que tra-
zem à saúde; apenas pela sensa-
ção de bem estar momentâneo. 

De acordo com a nutricio-
nista, que atua na clínica Espaço 
Mulher, em Barretos, enfrentar 
essa realidade é o maior desafio. 
“Não estar preparado para a 
mudança de hábitos prejudica 
muito o processo de reeducação 
alimentar, tanto quanto a ansie-
dade por resultados milagrosos, 
pois no primeiro deslize a pa-
ciente pode desistir”, disse Paz. 

A nutricionista ainda expli-
ca que a transformação tanto 
da memória alimentar, quanto 
para outras mudanças, como 
a prática diária de atividades 
físicas, exige persistência. 

Na clínica, Mariana Paz 
atende semanalmente para 
acompanhar e também realizar 
a bioimpedância. A equipe mul-
tidisciplinar contribui no moni-
toramento diário das mudanças 
de hábitos de pacientes, através 
de aplicativos e redes sociais. 
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Iniciadas na última sema-
na pela prefeitura, as obras de 
recapeamento na região cen-
tral de Barretos prosseguem 
conforme programação da Se-
cretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos. Já foram 
executados trechos das aveni-
das 19 e 21 (entre as ruas 20 e 
26), avenida 25 (entre ruas 8 
e 16) e rua 22, trecho entre as 
avenidas 9 e 23. Também terá 
obras, a rua 20 entre as aveni-
das 5 e 7, totalizando mais de 
três quilômetros de extensão. 

Os serviços são frutos de 
verbas conquistadas por emenda 
parlamentar de autoria do ex-de-
putado federal Floriano Pesaro.

O empresário e diretor da 
ACIB (Associação Comercial e 
Industrial de Barreto), Gustavo 
Miziara, destacou que os lojistas 
do centro estão satisfeitos com 
o andamento das obras. "Dentro 
da necessidade do recape pela 
Prefeitura, a execução está sen-
do rápida e com boa logística 
realizada", disse Miziara.

“Conforme estabelecemos, 

a obra é feita de forma progra-
mada gerando o menor trans-
torno possível”, afirmou o 
secretário municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, Raphael 
Ducati. O material utilizado é 
CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente).

Após o recapeamento, o 
Departamento de Trânsito da 
prefeitura, alocado na Secreta-
ria Municipal de Ordem Públi-
ca, realizará a pintura de solo 
da sinalização de trânsito, além 
de pintura de guias e sarjetas.

A prefeitura de Barretos está construindo passeios (calçadas) na Avenida Engenheiro José 
Domingos Ducatti, trecho entre as ruas 32 e 34, que foi aberto e pavimentado recentemente. 
São cerca de 300 metros lineares de extensão e dois metros e meio de largura, somando ambos 
lados da Avenida. Na execução da obra está sendo utilizado o material concreto.

O setor de construção su-
biu 2% no segundo trimestre 
de 2019 ante igual perío-
do do ano passado, após 20 
trimestres consecutivos de 
queda nessa base de compa-
ração, segundo dados divul-
gados pelo IBGE. 

O reaquecimento das 
obras impulsionou os investi-
mentos, que avançaram 5,2% 
em relação ao segundo tri-
mestre do ano passado.

Algumas empresas do se-
tor sentiram os impactos deste 
cenário positivo, como a Casa 

do Construtor, primeira rede de 
franquias de locação de máqui-
nas de construção civil, que em 
2018 faturou R$ 230milhões 
com 264 lojas no país e estima 
mais 28% neste ano.

A empresa que é foca-
da no público B2B teve um 
crescimento de 20% no pri-
meiro semestre deste ano, e 
a oportunidade veio da venda 
B2C, em que as pessoas físi-
cas estão investindo no "faça 
você mesmo" para baratear 
os custos de construção e re-
paros residenciais.

Nos dias 19 e 20 de se-
tembro, das 9 às 22 horas, a 
Estação Cultural de Barretos 
recebe a primeira edição do 
“Nos Trilhos da Leitura”, 
evento literário direcionado 
ao público em geral e escri-
tores do segmento infantil, 
jovem e adulto. 

A entrada é gratuita, 
com necessidade de agen-
damento prévio das escolas 
interessadas em levar tur-
mas de estudantes.

O projeto atende solici-
tação da escritora Sada Ali 
e da RELIART (Rede Lite-
rária Independente e Artes). 
Sada Ali assina a produção, 
em conjunto com a gestora 
de projetos da secretaria, 
Sueli Fernandes. 

Sueli Fernandes explica 
que a proposta é uma oportu-
nidade de incentivar o hábito 

obras de recapeamento na área central de Barretos seguem o cronograma

IBGE aponta crescimento 
de 2% no setor 

de Construção civil

“nos Trilhos da leitura” acontece nos dias 
19 e 20 de setembro na Estação Cultural

Evento literário reunirá autores barretenses que 
devem procurar secretaria de Cultura para  inscrição

da leitura e ao mesmo tempo 
também dar visibilidade às 
produções da cidade "O pro-
jeto é um convite para que 
crianças, jovens e adultos em-
barquem no universo literário, 
além de incentivar a leitura de 
autores barretenses”, observa.

Durante os dois dias de 
programação acontecem tro-
cas de livros, exposições e 
espaço dedicado a difusão 
dos trabalhos de autores bar-
retenses. Nos períodos ma-
nhã e tarde estão programa-
das “contações de histórias” 
e lançamento de livros infan-
tis de autores convidados. A 
programação noturna prevê 
apresentações musicais e 
lançamentos de livros para 
jovens e adultos, também de 
autores convidados.

Escritores da cidade, inte-
ressados em participar, devem 

procurar a secretaria municipal 
de Cultura, localizada na esqui-
na da avenida 15 com a rua 18 
(antigo prédio do Fórum), das 
8 às 17 horas, com Sueli Fer-
nandes. A escritora Sada Ali 
também agenda os interessados 
na loja da Cacau Show, no cal-
çadão da avenida 19, entre ruas 
18 e 20, das 9 às 18 horas.

Trecho da avenida Engenheiro 
Ducati ganha calçadas
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Esportes

Campeonato Estadual de Futebol recebe inscrições em Barretos - As inscrições para a fase municipal 
do Campeonato Estadual de Futebol estão abertas e continuam até o dia 20 de setembro. A competição será 
disputada nas categorias fraldinha (sub-11), dentinho (sub-13), dente de leite (sub-15) e dentão (sub-17). Os 
interessados devem procurar a Secretaria de Esportes, no ginásio do Rochão, das 13h30 às 18 horas, ou 
entrar em contato através dos telefones 3324-2223 ou 3323-7662.

Abertas inscrições para Campeonato de Futsal Categorias de Base - A prefeitura de Barretos, por meio 
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, abriu as inscrições para o 2º Campeonato Municipal de Futsal Ca-
tegorias de Base, que terá as faixas etárias de 11 e 12 anos (pré-mirim) e 13 e 14 anos (mirim). Os interessados 
devem procurar a secretaria, localizada no Conjunto Poliesportivo Municipal – Rochão, de segunda a sexta-feira, 
no horário das 8 às 17 horas, ou entrar em contato através dos telefones (17) 3324-2223 ou 3323-7662.

O atletismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de 
Barretos conquistou 15 medalhas (sete de ouro, três de prata e 
cinco de bronze) no 27º Circuito Regional de Atletismo, disputado no 
sábado, 31 de agosto, em Taquaritinga. Entre 12 cidades participan-
tes, na classificação geral, Barretos ficou em quarto lugar. A equipe 
é dirigida por André Gomes. O secretário municipal de Esportes e 
Lazer, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico, elogiou o desempenho da 
equipe e parabenizou os atletas barretenses. Confira os destaques 
individuais: Felipe Cassimiro – Sub 20 (1º lugar – 800 metros rasos 
e 3º lugar – 200 metros rasos), Denner dos Santos – Sub 20 (1º lugar – 200 metros rasos), Maria Isadora – Sub 
16 (3º lugar – 75 metros rasos e 4º lugar – salto em distância), Manoela Vieira – Sub 14 (2º lugar – 60 metros 
rasos e 3º lugar – salto em distância), Maria Rita – Sub 14 (1º lugar – 60 metros rasos e 2º lugar – 150 metros 
rasos), Ana Laura Procópio – Sub 12 (1º lugar – 150 metros rasos, 1º lugar – 50 metros rasos e 1º lugar salto 
distância), Pedro Portela – Sub 12 (3º lugar – 50 metros), Isabelly Oliveira – Sub 12  (3º lugar – 50 metros rasos), 
Ana Júlia Heitor – Sub 12 (2º lugar – salto em distância) e Alícia Gomes - Sub 10 (1º lugar – 50 metros rasos).

Recém-inaugurada pela prefeitura, a quadra do Vida Nova já tem em desenvolvimento um 
projeto esportivo em parceria com a Associação Amigos do Bem, com atividades para a faixa 
etária de 8 a 16 anos, na segunda, quarta e sexta-feira, das 16 às 18 horas e, aos sábados, das 
8h30 às 10h30. “Além disso, aos domingos, pessoas da comunidade praticam lazer com jogos 
de futebol”, afirmou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Dorivaldo de Almeida Júnior, 
Lilico, reforçando que a quadra receberá iluminação artificial, em breve, assim como a Academia 
ao Ar Livre local, num investimento de mais de 41 mil reais.

Atletismo conquista 15 
medalhas em Circuito Regional

Quadra de futebol society do 
Vida Nova tem programa esportivo

Barretos: ronald, 5 anos, admirador da 
Polícia militar, visita seus heróis

Na tarde da última terça-feira (3), o 33º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em Barretos, recebeu uma 
visita ilustre em seu quartel. Ronald Almeida Boaventura, 5 anos, que é apaixonado pelos trabalhos da PM, 
em especial a Força Tática e o Canil. O garotinho, que sonha em ser um integrante da Força Tática é do estado 
de Roraima e esta há 3 anos em Barretos, onde faz tratamento no Hospital de Câncer. Sua recuperação tem 
sido excelente e surpreende os médicos do hospital. O garotinho, acompanhado de seu pai e irmã, conheceu o 
batalhão, o Canil, andou de viatura e ganhou diversos presentes, incluindo uma bicicleta que, segundo o pai, ele 
“Rezou e pediu a Jesus”, e hoje foi presenteado. Isso, também, é a Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo!
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O prefeito Guilherme Ávila 
anunciou na manhã desta sex-
ta-feira (06), durante entrevista 
coletiva, a criação da Guarda 
Municipal de Barretos, que 
será subordinada diretamente 
à autoridade do Prefeito e vin-
culada a Secretaria Municipal 

Já está finalizado todo o pla-
nejamento para a realização da 
1ª edição do Rodeio pela Vida, 
em benefício ao Hospital de 
Amor e Santa Casa. O evento 
será de 17 a 20 de outubro, no 
Recinto Paulo de Lima Correa 
(foto/fachada) e será todo orga-
nizado por Renato Junqueira e 
Luiz Cândido Junqueira.

O evento terá atrações 
musicais, rodeio em touro e 
cavalo (sela americana, ba-
reback e cutiano), provas de 
Team Penning e Três Tambo-
res. Todas as atrações terão 
preços acessíveis ao público, 
segundo os organizadores e 
seus apoiadores que firmaram 
parceria para montagem da  
estrutura de palco, manejo de 
animais, montagem de arqui-
bancadas, banheiros, praça 
de alimentação, estoque de 

bebidas e segurança. 
 Para a 1ª edição do Ro-

deio pela Vida, a boiada para 
montarias será cedida pelos 
tropeiros Chiquinho da Ca-
lifórnia e Osmar Marchi. A 
Pro Horse cederá os cavalos 
e as competidoras da  ANTT 
organizarão as provas dos 
Três Tambores. O presidente 
de Os Independentes, Ricardo 
Rocha, confirmou apoio na 
prova de Team Penning. 

Todas as atrações musicais 
também doaram seus shows ao 
evento filantrópico. No dia 17 
está marcado show de Edson 
& Hudson e Make U Sweat; 
no dia 18 as apresentações 
são de Carreiro & Capataz e 
Jads & Jadson e dia 19 show 
com Juliano Cézar e Munhoz 
& Mariano. No dia 20 acon-
tece o “Festival do Arroz” 

organizado pelos “Amigos do 
Caçu”, que já contribuem com 
o Hospital de Amor.

PREÇOS
Para o dia 17 a pista custa 

R$ 20 e área vip R$ 80. No dia 
18, a pista tem valor de R$ 30 
e a área vip R$ 100. No dia 
19, a pista custará R$ 30 e a 
área vip R$ 120. No domingo, 
os participantes não pagam a 
entrada no recinto e o almoço 
custará R$ 20.

INGRESSOS
Os ingressos já estão à 

venda nos seguintes locais: 
Casa das Fraldas (Bom Jesus), 
Proservice (Jockey), Lela´s, 
Raimundinho (Baroni), Can-
tina da Facisb, Cadam (43), 
Golf Class (North Shopping), 
Bão Barretos e Fazendinha 43. 
Em Colina, os locais são: Paro 
Verde e Misturinha Fina.

O presidente da Câmara, João Mulata, recebe do prefeito Guilherme o projeto de criação da 
Guarda Municipal de Barretos. Junto, o secretário municipal de Ordem Pública, Cláudio Muroni

Prefeito encaminha para 
Câmara projeto que cria 
Guarda Civil Municipal

de Ordem Pública.
O projeto de lei, prevê  que 

a corporação será  uniformiza-
da, armada e equipada, organi-
zada com base na hierarquia e 
na disciplina, com fundamento 
nas Constituições Federal e 
Estadual e na Lei Orgânica do 
Município de Barretos. “Te-
mos que organizar para que 
caiba dentro do orçamento da 
prefeitura, pois, a nossa guarda 
será armada, vai defender o 
patrimônio público, os espaços 
públicos, vai trabalhar 24 ho-
ras por dia, 7 dias na semana”, 
destaca o prefeito de Barretos

A competência da Guarda 
Civil Municipal é proteger os 
bens, serviços, logradouros 
públicos municipais e instala-
ções do Município.

Serão 40 integrantes da 
Guarda Municipal, e o com-
promisso da Prefeitura é que 
ainda neste ano contrate uma 
empresa para realização de 
concurso público específico 
para o preenchimento das 40 
vagas, sendo 36 para homens 
e quatro para mulheres, com 
candidatos dentro do padrão 
adotado, inspirado no padrão da 
Polícia Militar. “Iremos ter pes-
soas extremamente treinadas, 
até porque, a polícia militar do 
estado de São Paulo é a melhor 
do Brasil”, relatou o prefeito.

O projeto de lei foi entre-
gue ao presidente do legis-
lativo, João Mulata; durante 
a coletiva, que contou com 
participação do secretário 
municipal de Ordem Pública, 
Cláudio Muroni, demais secre-
tários e vereadores. 

O prefeito Guilherme Ávila 
afirmou ser um dia importan-
te, especial, de notícias boas, 
agradeceu a participação dos 
presentes, destacando que é uma 
grande notícia para a cidade e 
um anseio antigo da população. 
“Esta é também uma reivindica-
ção antiga minha desde a época 
que era vereador e um projeto 
meu de campanha desde 2012. 
Porém, por conta de uma lei 
federal ficou um pouco distante. 
Após estudos mais profundos, a 
busca de informações em outras 
cidades que tem a Guarda Civil 
Municipal, conseguimos encon-
trar uma saída com a legislação 
vigente e o projeto será uma 
realidade”, destacou.

Segundo ele, será um inves-
timento muito importante que 
vai proporcionar segurança. 
“Esperamos que seja aprovado 
o mais breve possível, para que 
seja implantada, realizado o 
concurso público, convocação 
e treinamento do efetivo. Se 
correr dentro do previsto, até 
julho de 2020 tudo estará em 
pleno funcionamento”, acres-
centou Guilherme.

O secretário Cláudio Muro-
ni falou sobre o apoio do projeto 
pelo legislativo e lembrou que é 
um desejo antigo da população 
e da Câmara Municipal. “Espe-
ramos que seja aprovado o mais 
rápido possível. Na elaboração 
tomamos vários cuidados, 
fizemos estudos, buscamos 
informações da experiência de 
outras Guardas Municipais já 
ativas e suas estruturas, pois 
é uma responsabilidade muito 
grande”, frisou.

Em outubro, tem rodeio pela Vida em 
benefício do Hospital de amor e Santa Casa
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A princesa 
Maria Luiza 
comemorou 
seus três 
aninhos 
no último dia 
05. A data foi 
celebrada com 
muita alegria 
ao lado de 
amigos e 
familiares, 
enchendo de 
orgulho 
os pais corujas 
Ivens e Flávia. 
Parabéns Maria!!

Este sábado, 
dia 07, será dia 

de festa para 
Larissa Cabeça 
Rodrigues, que 
brinda mais um 
ano de vida, ao 
lado de amigos 

e familiares, 
em especial da 

filha Rafaela. 
Parabéns!!!

Hoje é dia de festa para a 
barretense Mônica Amêndola, 

que celebra mais uma 
primavera, ao lado do filho 

Rafa. Parabéns!!

O casal Felipe Reis e Denise está curtindo 
deliciosas férias em Orlando ao lado das filhas. Delícia!!!

A empresária Jackeline Rossini, está comemorando 
a nova fase da Odonto Company Barretos, recém 

inaugurada no North Shopping Barretos. A 
empresária recebeu o carinho de todos os amigos 
e, em especial, do esposo dr. Rodrigo. Sucesso!!!
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Telefone: (17) 3043-6606

No dia 8 de setembro, o cabelereiro Edi Barbosa estará na 
Expo Center Norte, campeonato internacional de corte, dispu-
tando uma vaga para representar o Brasil no mundial hcf (hau-
te coiffure française). Que venha mais uma tesoura de ouro!!

Na terça-feira (10), a farmacêutica do Hospital 
São Francisco, Cátia Custódio Domarascki, comemora mais 
uma primavera e recebe os mimos dos amigos do trabalho, da 
família e dos amores de sua vida... O maridão Conrado e o 

filho José Carlos (Dominha). Parabéns Cunhaaaa!!!

Destaque para essa figura 
aqui... Tamires Suleiman, 
que encanta a todos com a 
sua beleza e personalidade 
rsrs. Passa o dia recebendo 
muitos cumprimentos por 

mais um aniversário. 
Felicidades Tami!!!

Ontem (6), os holofotes estavam voltados para a irreverente 
Priscilla Ramos, que festejou mais um ano na folhinha, mostran-

do toda a sua sensualidade na dança do ventre. Parabéns, Pri!!

OPORTUNIDADE ÚNICA! Dias 10 e 11 de 
setembro, o Espaço Mulher realizará o CRIO DAY. A 

oportunidade que falta para você dar um basta na gordu-
ra localizada. Faça já a sua reserva!  

Rua 16 nº 142 Avs. 27x29. (17) 3323-2908

Na segunda-feira (09), a 
linda e charmosa, Isabella 

Oliveira, comemora mais um 
aniversário e recebe o carinho 

especial dos pais Rodrigo e 
Bia. Parabéns!!
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COLINACOLINA

Muito comum em nossa 
cidade por parte de políticos sa-
fados, anotar o número do título 
de eleitor de pessoas que traba-
lham no dia da eleição como 
cabo eleitoral (mesmo sendo 
crime fazer boca de urna), até 
mesmo de munícipes que rece-
bem algum, por fora, para votar 
em fulano ou ciclano.

Como se sabe, o voto é 
secreto, portanto, não se ad-
mite a possibilidade de que o 
cidadão seja fiscalizado em sua 
orientação política, ao exercer 
a escolha dos representantes. 

O sigilo do voto é a base 
para a liberdade de escolha. 
Em hipótese alguma ninguém 
saberá em quem você eleitor 
votou, mesmo que houver 
alguma ameaça por parte do 
candidato, tipo “sei em quem 
você vai votar” ou “vou acom-
panhar seu voto no dia”, etc.

Esses candidatos estariam 
diante de uma forma para 
captação ilícita de votos e, 
consequentemente, para cor-
rupção, ante a possibilidade 
de obterem comprovação do 
seu voto. Algo que não existe.

Nos últimos 24 anos, 
nós brasileiros e colinen-
ses, fomos dormir sabendo 
quem era o prefeito eleito 
(ou reeleito) da cidade. A 
urna eletrônica é a respon-
sável por essa mudança nas 
últimas eleições.

O que se nota em Colina 
é um grupo, que está há mais 
de 20 anos no poder, bater no 
peito e afirmar com todas as 
letras, ou melhor, com todos 
os números, a diferença do 
candidato X (situação) para 
o Y (oposição). São categóri-
cos em afirmar: “diferença de 
3500 a 4 mil votos na urna”.

Você eleitor já deve ter 
ouvido isso. Eu mesmo já 
ouvi e muito, principalmente, 
em tempos de eleições. 

Mas aí você deve per-
guntar-se: “Como sabem?”, 
“nossa  e l e s  sabem de 
tudo!”, “Eles têm o contro-
le e sabem até o nome do 
nosso cachorro”, “Equipe 
experiente”, etc. e tal.

Aí o resultado sai: e os 
3500 votos a 4 mil é certeiro!

Como sabem do resultado? 
Como na abertura das 

primeiras urnas (2 a três ur-
nas) já estão comemorando 
soltando fogos?

Sinto informar, mas não 
existe matemática ou gênio 
para chegar a esse feito. 
Nem mesmo algum cien-
tista político é capaz de 
tamanho feito, adivinhar 
os votos antes mesmo de o 
resultado sair.

Estamos de olho e traba-
lhando. E, aviso aos nave-
gantes do mar da safadeza: 
Fiquem espertos, vão na 
fé, na coragem, que vença 
aquele ou aquela que o 
eleitor escolher, e seja o 
que Deus quiser, porque ao 
contrário, a casa vai cair e 
na capital do cavalo, coro-
néis vão cair da sela.

Quem avisa nem sem-
pre amigo é. 

Sem mais.

DESVIO
Motoristas usam estrada al-

ternativa para fugir de pedágio. 
Para evitar "facada", o povo 
está enfiando o carro na terra.

Para quem não tem condi-
ções de pagar todos os dias R$ 
18,20 no pedágio instalado na 
Rodovia Brigadeiro Faria Lima 
(SP 326), a solução é a rota 
alternativa pela Estrada Muni-
cipal CLN 080, mais conhecida 
como Estrada Boiadeira.

Munícipes colinenses que 
usam essa rota todos os dias 
reclamam. Afinal, dirigir pela 
estrada boiadeira significa um 
enorme transtorno para moto-
ristas. Sem nenhum sinal de 
manutenção, essa estrada en-
contra-se com o leito carroçável 
em péssima condição de trafego. 

E parece que quanto mais o 
munícipe reclama, pior fica. O 
poder público parece que pegou 
birra disso e não move um dedo 
ao menos para tentar deixar a 
estrada em condições melhores.

Nossa reportagem percorreu 
o trecho e conversou com alguns 
motoristas que usavam o desvio. 

A enfermeira Paula, que 

PESQUISA ELEITORAL
Há um ano da eleição que vai definir o próximo prefeito de Co-
lina. Estamos em fase de finalização de uma pesquisa eleitoral 
para as eleições de 2020.

FARmácIA dE PLAnTãO Em cOLInA
drogaria São José
Rua 7 de Setembro, 175 - Centro
Telefones: (17) 3341-1178
Período: 07 a 13/09
Plantão: Das 8 às 21 horas (de dia 7 a 13/9)

cHARGE dA SEmAnA

Está de brincadeira, pô!
trabalha em Barretos e usa essa 
rota, é enfática: “Me sinto aban-
donada pelo poder público. Na 
hora de nos cobrar, pedir votos, 
eles arrumam uma forma de 
bater na nossa porta. Dizem que 
precisam do nosso voto para 
melhorar isso, aquilo e acaba 
não melhorando nada. Aliás, se 
melhorou foi para eles, porque 
para gente não. Meu carro tem 
3 anos, parece que tem dez”. 

Para um mecânico (que não 
quis se identificar por medo de 
ser perseguido pelo poder pú-
blico): “Não tem prefeito nessa 
cidade. Se tivesse essa estrada 
estaria pronta. A população está 
esquecida. Eles têm dinheiro para 
pagar pedágio, deveriam passar 
por aqui todos os dias, igual nós, 
com carros populares também, 
porque de camionete até eu. Ano 
que vem vão pedir meu voto, vou 
falar a verdade com ele, o meu 
voto você não tem”.

Estradas em péssimas con-
dições contribuem para a re-
dução da vida útil de um auto-
móvel e provocam complica-
ções, como a nuvem de poeira 
levantada por conta da terra 

solta entopem os filtros de ar, o 
que acaba exigindo trocas mais 
constantes, terreno acidentado 
promove desgaste prematuro 
dos pneus, problemas na sus-
pensão e desgaste, e quebra da 
suspensão ocasionam o desa-
linhamento do veículo. Sem 
falar que o motorista está mais 
suscetível ao perigo de sofrer 
assaltos, por exemplo.

Como você pode perceber, 
evitar pedágios por meio das 
estradas vicinais possivelmen-
te não é a melhor manobra para 
o seu dia a dia. 

Que cada munícipe pudesse 
realmente fazer uma reavalia-

ção sobre tudo isso. E, devolver 
nas urnas o mesmo pouco caso 
que recebem. Aliás, entre a urna 
eletrônica e o eleitor, existe 
apenas a consciência de um 
voto. Voto que pode mudar uma 
cidade ou deixá-la na mesma, 
do jeito que Colina se encontra, 
parada no tempo.

O trabalhador colinense 
necessita de uma prestação de 
serviços públicos digna pelos 
tributos que pagamos. Afinal 
são mais de 320 milhões do 
orçamento público para os 
quatros anos da administração 
2017/2020. Acorda povo! Ain-
da há tempo.

Pode votar, sem medo!

No momento em que está 
na cabine de votação, o elei-
tor exerce um ato formal que 
consolida a democracia, não 
sendo possível saber para 
onde está indo seu voto.

A violação do sigilo do 
voto é crime previsto no Códi-
go Eleitoral, que compromete 
a lisura das eleições.

A Justiça Eleitoral estará 
atenta para que o eleitor exerça 
sua cidadania sem ser coagido 
em sua vontade.

Operação Cavalo Manco


