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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 14 DE JUNHO

R$  3,898
Dólar Comercial Venda R$  3,899

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

novo virus

Estudantes realizaram passeata de protesto contra governo federal no centro da cidade, 
nesta sexta-feira (14), dia de Greve Geral em todo o país (Foto: Aquino José)

A coordenadora da Vigi-
lância Epidemiológica de Bar-
retos, Vanessa Jodas Nunes, 
confirmou nesta sexta-feira 
(14) que agora são quatro o 
número de vítimas fatais por 
dengue, sendo três pessoas 
idosas e uma jovem.

Segundo a secretaria munici-
pal de Saúde, há um quinto óbito 
(paciente de 39 anos), que teria 
ocorrido por dengue, mas que 
ainda está em investigação. Va-
nessa Jodas confirmou, também, 
que a circulação de um tipo de 
vírus mais agressivo ampliou o 
número de casos graves. 

Ela voltou a reforçar a 
importância da população 
colaborar com as ações de pre-
venção realizadas pela equipe 
do Controle de Vetores, elimi-
nando objetos que acumulam 
água e podem ser potenciais 
criadouros do mosquito.

O Frigorífico Minerva sus-
pendeu na última quinta-feira 
(13) as férias coletivas anun-
ciadas para 635 funcionários da 
unidade em Barretos. A parali-
sação das atividades começaria 
na próxima segunda-feira (17) 
e iria até o dia 30 de junho.

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias de Alimentação de Barre-
tos, Luiz Carlos Anastácio Pa-
çoca, disse ter ficado tranquilo 
e satisfeito com a suspensão 
das férias coletivas. “Um fato 
como esse deixa o trabalhador 
preocupado. Agora volta tudo 
ao normal”, disse Paçoca.

A suspensão foi comunicada 
através de comunicado da em-
presa ao mercado e seus acionis-
tas, após o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) informar a retomada das 
exportações de carne bovina do 
Brasil para a China.

No início de junho, o go-
verno brasileiro deixou de 
exportar o produto por causa 
da confirmação de um caso 
de encefalopatia espongifor-
me bovina (EEB), conhecida 

como ‘vaca louca’, em Mato 
Grosso, no fim de maio.

A medida atendeu a um 
acordo assinado em 2015 
entre os dois países. O proto-
colo prevê a suspensão quando 
houver algum risco após a de-
tecção de alguma doença. Por 
dia, são abatidas 840 cabeças 
de gado no frigorífico.

COMUNICADO
A Minerva S.A. (“Miner-

va” ou “Companhia”), líder 
na América do Sul na ex-
portação de carne bovina, 
informa aos seus acionistas 
e ao mercado em geral que, 
nesta data, o Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abas-
tecimento (“MAPA”), por 
meio do Departamento de Ins-
peção de Produtos de Origem 
Animal, notificou a retomada 
das exportações de carne bo-
vina do Brasil para a China. 
A Companhia informa que, 
em função disso, as férias 
coletivas anunciadas para a 
unidade de Barretos, estado 
de São Paulo, previstas para 
o período de 17 a 30 de junho 
de 2019, foram suspensas.

Com a participação do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, Sinsprev, Apeoesp, Sin-
dicato da Construção Civil e de 
outras categorias, foi realizado 
nesta sexta-feira (14), um ato 
contra a Reforma da Previdên-
cia e cortes na educação. Os 
participantes realizaram uma 
caminhada saindo do Instituto 
Federal de São Paulo, seguindo 
até a Praça Francisco Barreto.

Diferente de outras cida-
des do país, os trabalhadores, 
sócios e não sócios da base 
territorial do Sindicato dos 
Bancários em Barretos não 
participaram do ato.

Cidades brasileiras registra-
ram protestos e paralisações em 
serviços públicos. Trabalhado-
res cruzaram os braços contra 
os cortes do governo na educa-
ção e a reforma da Previdência 
em 26 estados e no Distrito 
Federal. Das 27 capitais, 19 
tiveram o sistema de ônibus 
afetado pela mobilização.

Ao longo da manhã, os efei-
tos da paralisação foram senti-

dos com a interrupção total ou 
parcial do transporte público. 
Das 27 capitais, 19 tiveram o 
sistema de ônibus afetado pela 
mobilização. Considerando 
outros modais, como trem e 
metrô, esse número chega a 21.

Outras oito capitais sofre-
ram com bloqueios de ruas 
ou estradas por manifestan-
tes ou tiveram paralisação 
parcial no metrô — caso de 
São Paulo e Belo Horizonte, 
por exemplo, além do Rio de 
Janeiro, que se estendeu até 
na noite desta sexta-feira.
MAIs De 45 MIlhões

A direção da Força Sindical 
considera que os atos, paralisa-
ções e greves, organizados pelas 
entidades sindicais e movimen-
tos sociais, ocorridos em milha-
res de cidades do país, atingiram 
o objetivo de alertar a sociedade 
e o Congresso Nacional sobre a 
proposta do governo de reforma 
da Previdência. A entidade calcu-
lou a participação de mais de 45 
milhões de pessoas nos atos de 
protestos registrados pelo país.

PÁGINA 03

Alvo de ataque cibernético 
e de vazamento de diálogos 
atribuídos a ele com procura-
dores da Lava Jato, no Tele-
gram, Moro disse que o país 
está diante de “um crime em 
andamento”, promovido, con-
forme sua avaliação, por uma 
organização criminosa profis-
sional. O ministro da Justiça e 
Segurança Pública afirmou ao 
jornal O estado de s. Paulo 
que não vai se afastar do cargo 
e na primeira entrevista após ter 
virado alvo dos hackers, desa-
fiou a divulgação completa do 
material. “Se quiserem publicar 
tudo, publiquem. Não tem pro-
blema”, afirmou o ministro aos 
jornalistas, em Brasília. Moro 
afirmou, também, que não há 
riscos de anulação do processo 
do tríplex do Guarujá (SP), que 
levou à prisão do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

No início da noite desta sexta-feira 
(14), um incêndio de causa desconhe-
cida foi registrado pelas redes sociais, 
em um terreno localizado na Avenida 
Messias Gonçalves com a Rua Santa 
Izabel, no bairro Bom Jesus. O Corpo 
de Bombeiros foi acionado por morado-
res do bairro, já que o fogo e a fumaça 
ameaçavam veículos que circulavam 
pelo local. A prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal de Meio Ambiente emitiu alerta no meio da semana, sobre a 
possibilidade de incêndios em áreas de mato seco nessa época do ano. A denúncia pode ser 
feita via aplicativo da prefeitura, o eOuve, que torna a denúncia mais fácil, rápida e eficiente. 
Para usar o eOuve no celular basta acessar o site do App e clicar no brasão de Barretos, auto-
maticamente o aplicativo será instalado nas plataformas Androide e IOS. PÁGINA 04

Estudantes se juntam a sindicalistas 
em ato de protesto em Barretos

Minerva suspende férias 
coletivas após Brasil 

retomar exportação de 
carne bovina para a China

Dengue faz 
quatro mortes 
em Barretos

“Se quiserem 
publicar tudo, 

publiquem. Não 
tem problema”, 
afirma ministro

Sergio Moro

A Seleção Brasileira abriu a Copa América nesta sexta-feira (14), no Morumbi, em São 
Paulo, contra a Bolívia. O confronto foi o pontapé inicial da competição sul-americana. O 
Brasil entrou em campo com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; 
Casemiro, Fernandinho e Philippe Coutinho; Richarlison, Roberto Firmino e David Neres. 
País-sede, o Brasil está no grupo A da Copa América, ao lado de Venezuela e Peru (além da 
própria Bolívia). O Brasil reúne oito títulos do torneio até aqui.

SElEçãO BraSilEira
Brasil abre a Copa américa 2019 

contra a Bolívia no Morumbi

O 33º Batalhão da Polícia Militar aderiu à Cam-
panha de Doação de Sangue denominada “Junho 
Vermelho”, sendo beneficiado o Hemonúcleo do 
Hospital de Amor. Segundo o comando do batalhão, a 
campanha prossegue até o dia 10 de julho e vai contar 
com a participação de todos os policiais de Barretos e 
região. “A prática contínua da solidariedade exercida 
em nossa unidade em diversas e importantes situações 
frente ao público interno e externo, demonstra a preo-
cupação com a saúde, bem-estar e qualidade de vida 

das comunidades existentes em nossas cidades”, destacou o batalhão em nota distribuída à imprensa.

33º Batalhão realiza campanha de doação de sangue



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

Saúde BucalSaúde Bucal

EditorialEditorial

Clareamento dos dentes

Está chegando a hora do 
prefeito de Barretos, Guilher-
me Ávila, ver quem tem fide-
lidade com a administração e 
compromisso com a cidade, ou 
quem vai pular da canoa. 

Faltando praticamente um 
ano para definições de can-
didaturas, já começamos a 
observar a estratégia dos es-
pertalhões, que sempre tiram 
proveito da administração, em-
pregando seus apadrinhados.

Está ficando claro e eviden-
te que falta lealdade e compro-
misso, ou podemos até dizer 
que são aproveitadores que, 
estrategicamente, sabe muito 
bem a hora que mais lhes con-
vém, de pular da canoa.

O pior de tudo é que mui-
tos destes oportunistas, ainda, 
acham que têm razão quando 
o prefeito toma atitudes sá-
bias, colocando para fora da 
administração os indicados por 
estes aproveitadores. 

Para quem está iniciando 
uma dieta, o Conselho Re-
gional de Odontologia de São 
Paulo (CROSP) traz recomen-
dações com o intuito de manter 
a saúde bucal em dia.

Quem adere a uma dieta da 
moda como a do jejum inter-
mitente - no qual a pessoa fica 
horas sem se alimentar – está 
mais sujeito à diminuição do 
pH, importante para controlar 
a acidez da boca.

Quando ficamos muito 
tempo sem comer ocorre uma 
queda acentuada no pH in-
terferindo na acidez e, por 
consequência, na probabili-
dade do surgimento da cárie e 
erosão dental. Para amenizar 
o problema, a recomendação 
é beber bastante água.

Como a nutrição interfere 
em todo o funcionamento do 
corpo, qualquer alteração nos 
hábitos alimentares causa im-
pactos. Dietas muito restritivas, 
por exemplo, podem provocar 
diminuição ou ausência de 
alguns nutrientes e vitaminas 
essenciais para a manutenção 

Se a reforma da Previdência 
Social proposta pelo governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) for aprovada como está 
no Congresso, o trabalhador que 
ficar incapaz de exercer atividade 
remunerada receberá um valor 
menor de aposentadoria por inva-
lidez, medida muito questionável.

Isso é um reflexo de algo 
muito comum, quando governos 
propõem reformas. A equipe 
responsável quase sempre con-
sidera todos os aspectos econô-
micos envolvidos (o importante 
é gastar menos) e ignora os 
aspectos sociais.

Um exemplo recente é a 
controversa reforma trabalhista, 
aprovada há pouco mais de um 
ano. Um dos pontos da proposta 
admitia que trabalhadoras ges-
tantes exercessem atividades 
consideradas insalubres, em grau 
médio ou mínimo, e que lactan-
tes desempenhassem atividades 
insalubres em qualquer grau. A 
norma era absurda e, felizmente, 
foi retirada pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Hoje, um aposentado por 
invalidez que contribuiu por 20 
anos recebe 100% da média sa-

O relator da reforma da Pre-
vidência na comissão especial 
que analisou o texto na Câmara 
dos Deputados, Samuel Morei-
ra (PSDB-SP), apresentou na 
última quinta-feira (13) as mu-
danças que fez na proposta de 
emenda à Constitucional (PEC) 
enviada pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Veja as principais 
mudanças feitas por Samuel 
Moreira na proposta do gover-
no, ponto a ponto:

Estados E 
municípios

A PEC enviada pelo governo 
Bolsonaro previa que as novas 
regras para os servidores públi-
cos (Regime Próprio de Previ-
dência Social – RPPS) valeriam 
para servidores da União, de 
estados e de municípios. Entre 
outras mudanças, a equipe eco-
nômica estabelece alíquotas de 
contribuição progressivas para 
os funcionários públicos (quem 
paga mais, ganha mais) e três 
opções de transição para o novo 
regime. Entenda os detalhes. O 
relator Samuel Moreira, no en-
tanto, vai acatar uma emenda do 
deputado Daniel Coelho (Cida-
dania-SE) para tirar a expressão 
“dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios” de todos 
os trechos que tratam da nova 
aposentadoria dos funcionários 
públicos. Com isso, servidores 
estaduais e municipais não 
estarão incluídos no relatório. 
O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, afirma que ainda é 
possível reverter a situação até 
a votação em plenário.

QuEda no tEmpo dE 
contribuição das 

mulhErEs
A proposta do governo esta-

belece que para os trabalhadores 
urbanos da iniciativa privada 
(INSS), as idades mínimas de 
aposentadoria serão, ao final do 
período de transição (12 anos), 
de 65 anos para homens e 62 
anos para mulheres. Moreira 
afirmou nessa quarta (12) que 
manterá este ponto, porque a 
idade mínima é um dos fatores 
fundamentais para garantir a 
economia que o governo deseja 

obter com a Seguridade Social 
nos próximos 10 anos. O governo 
sugere, no entanto, que o tempo 
mínimo de contribuição seja de 
20 anos tanto para homens quanto 
para mulheres. O relator indicou 
que baixará para 15 anos o tempo 
mínimo para as mulheres.

profEssoras
Outra alteração que Moreira 

deve fazer é no regime para 
professores, que têm regras es-
peciais. Pela PEC enviada pelo 
governo, as mulheres desta ca-
tegoria passariam a se aposentar 
aos 60 anos, como os homens. O 
tucano anunciou, no entanto, que 
a idade mínima para professoras 
deverá ser fixada em 57 anos.

mudanças no bpc 
Esse trecho começou a so-

frer rejeição desde que chegou 
ao Congresso, inclusive por par-
te de Maia, e já era dado como 
perdido pela base do governo 
ainda em março. Atualmente, o 
Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC) é pago para pessoas 
com deficiência, sem limite de 
idade, e idosos a partir de 65 
anos. A assistência, no valor 
de um salário mínimo, é paga 
a quem está em condição de 
miserabilidade (renda mensal 
inferior a um quarto do salário 
mínimo, o que hoje significa 
R$ 247). Pela proposta do go-
verno, os idosos receberiam o 
benefício já a partir dos 60 anos 
(e não 65, como é atualmente). 
O valor, no entanto, deixaria de 
ser um salário mínimo e passa a 
ser R$ 400 aos 60 anos, subindo 
gradualmente até chegar a um 
salário mínimo a partir dos 70 
anos. Para as pessoas com defi-
ciência, nada mudaria. Com a 
queda deste item, as regras de-
verão permanecer como estão.

aposEntadoria 
rural

Hoje o trabalhador rural se 
aposenta apenas por idade mí-
nima (60 anos para homens e 55 
para mulheres), cinco anos mais 
jovem que o trabalhador urbano 
que se aposenta por idade. Além 
disso, é preciso comprovar 15 
anos de contribuição. No caso 
de segurados especiais - cônju-

ges ou filhos que trabalham na 
propriedade da família e não 
recolhem impostos -, o gover-
no propunha a necessidade de 
acumular 15 anos de atividade 
rural. Estes segurados, no en-
tanto, precisariam contribuir 
com R$ 600 por ano, valor 
recolhido sobre o faturamento 
da produção. Hoje o desconto 
é de 1,7% sobre o faturamento. 
Com a mudança proposta, tanto 
homens quanto mulheres do 
setor agrícola se aposentariam 
com 60 anos, desde que tenham 
no mínimo 20 anos de contri-
buição. Assim como no caso do 
BPC, a Câmara derrubará todas 
estas propostas.

capitalização
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, tem dito desde 
o início do ano que existe a 
intenção do governo de pro-
mover a migração o sistema 
de aposentadorias, que hoje é 
o de repartição (trabalhadores 
ativos financiam os benefícios 
dos inativo), para o de capita-
lização, onde cada contribuinte 
acumularia em um conta própria 
os recursos para a inatividade. 
A PEC não especificava como 
se daria essa transição para o 
regime de capitalização, mas o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, garantiu que a discus-
são não passará pela votação 
da PEC, porque não haveria 
apoio suficiente à medida no 
Congresso. "A princípio não 
tem voto pra capitalização", 
afirmou. A ideia, segundo ele, é 
que o debate sobre o tema seja 
reiniciado no segundo semestre, 
com a PEC já aprovada.

dEsconstituciona-
lização

Uma reclamação de boa 
parte da oposição é a de que 
várias garantias importantes 
do sistema de Seguridade So-
cial estão previstos, hoje, na 
Constituição, o que fortalece 
estes itens porque aumenta a 
dificuldade para alterá-los no 
Congresso. A equipe econômica 
retirava, na sua proposta, várias 
destas garantias. Moreira afirma 
que haverá um recuo na questão

reforma da Previdência e as 
principais mudanças feitas pelo relator

aposentados por invalidez serão 
prejudicados pela reforma da Previdência

larial. Para essas pessoas, nada 
muda. A regra nova valerá ape-
nas para os novos beneficiários. 

Após a aprovação da refor-
ma, eles terão direito a apenas 
60% da média, somando 2% 
para cada ano de contribuição 
que exceder os 20 anos de 
contribuição. Essa regra não se 
aplica a acidentes de trabalho. 
Neste caso, o segurado tem 
direito a 100% da média.

Compreendo que uma re-
forma que visa, pelo menos em 
teoria, economia de R$ 1,2 trilhão 
precisa fazer cortes em diversas 
áreas, mas a equipe econômica 
chefiada pelo ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, também 
deveria considerar que, em alguns 
casos, é preciso abrir exceções.

Ficar inválido é um baque 
na vida de qualquer pessoa. Há 
aspectos de saúde envolvidos, 
física e emocionalmente falan-
do. Em paralelo, surge a neces-
sidade de custear tratamentos, 
também físicos e emocionais. 
Dependendo do tipo de inva-
lidez, adaptações precisam ser 
feitas (reformas e adaptações 
dentro e fora de casa). Tudo isso 
tem custo, mas como manter 
uma vida digna, quando o go-

verno propõe cortar em 40% a 
média salarial base do benefício 
ao qual ele teria direito?

O trabalhador vê-se desam-
parado, logo quando mais precisa 
fazer uso da Previdência, para a 
qual contribuiu mensalmente ao 
longo de toda sua vida de trabalho. 

Com a discussão da pau-
ta no Congresso, senadores 
e deputados federais terão a 
oportunidade de retirar essa 
excrecência do projeto. Espero 
que o Parlamento, pelo menos 
desta vez, considere além dos 
aspectos financeiros e perceba 
o quão injusto é esse corte.

antôniotuccílio
Presidente da Confederação 

Nacional dos Servidores Públicos

Cadê a fidelidade?

Na verdade, o prefeito 
Guilherme Ávila necessita de 
pessoas leais ao seu lado, com-
promissadas com o desenvol-
vimento de nossa querida Bar-
retos. Estamos acompanhando 
há vários meses, políticos que 
têm cargos cedidos a seus apa-
drinhados na administração, 
criticando e traindo.

Isso significa que está na hora 
do prefeito Guilherme Ávila 
passar a peneira e ver quem real-
mente merece estar ao seu lado. 

Ter traidor do lado é pior do que 
tomar um copo de veneno.

Com o veneno você sabe 
do que vai morrer, mas traidor 
você não sente sua presença, 
porque este age pelas costas, 
justamente no momento em 
que a administração municipal 
mais precisa.

Tudo indica que o prefeito 
de Barretos está abrindo seus 
olhos e tomando providências 
e ficando livre destas pessoas. 
Parabéns!

alimentação adequada reflete na saúde da boca

da saúde bucal, favorecendo o 
aparecimento de infecções.

Outro cuidado necessário é 
com a ingestão exagerada de 
certos alimentos, mesmo sen-
do saudáveis. As frutas ácidas, 
se consumidas em excesso, 
podem causar a erosão dental, 
que é o tipo de lesão em que 
ocorre perda de estrutura den-
tal através de reação química.

Para amenizar e até mesmo 
evitar o processo de erosão, a 
recomendação é tomar um copo 
de água ou realizar um bochecho 
com o líquido. Na sequência, 
recomenda-se fazer a higieniza-
ção. A indicação é esperar, pelo 
menos, uns 30 minutos para a 
escovação utilizando sempre 
uma escova de dente macia ou 
extra macia, fio e creme dental.

diEtas QuE podEm 
trazEr bEnEfícios

Algumas dietas, por outro 
lado, podem ser bastante bené-
ficas para a saúde bucal, com 
a inclusão de determinados 
grupos de alimentos. Entre 
eles, os que são ricos em fibras 
como os grãos, vegetais e algu-

mas frutas. Os lácteos também 
são fontes importantes para 
manter a boca saudável.

Os alimentos fibrosos evi-
tam a formação de placa bac-
teriana e os lácteos contribuem 
para saúde por conta do cálcio 
e das proteínas. Tem ainda os 
que são ricos em vitamina C, 
excelentes antioxidantes para 
aumentar a imunidade, man-
tendo as gengivas saudáveis.

Vale ressaltar que, além da 
dieta, é necessário manter bons 
hábitos de higiene e a atenção 
deve ser redobrada com as 
crianças. No caso delas, a hi-
gienização costuma ser menos 
eficiente e se elas têm uma dieta 
com muito açúcar podem ficar 
mais suscetíveis à cárie dental.

Com a adoção de dietas 
saudáveis, higienização da for-
ma correta e visitas regulares 
ao (a) cirurgião(ã)-dentista é 
possível manter a silhueta e a 
boca mais saudável.

10 alimentos que podem 
fazer bem para a saúde bucal: 
Maçã, Pera, Morango, Bróco-
lis, Abóbora, Goiaba, Tomate, 
Espinafre, Iogurte, Kefir.
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Bastidores
da Política

Miguel Torres, presidente 
da Força Sindical, emitiu nota 
na tarde desta sexta-feira (14), 
fazendo um balanço sobre os 
atos de protestos registrados 
em todo o país, contra a refor-
ma da Previdência. 

"A direção da Força Sindical 
considera que os atos, paralisa-
ções e greves, organizados pelas 
entidades sindicais e movimen-
tos sociais, ocorridos em milha-
res de cidades do País, atingiram 
o objetivo de alertar a sociedade 
e o Congresso Nacional sobre a 
nefasta proposta do governo de 
reforma da Previdência.

Vale afirmar que mais de 
45 milhões de trabalhadores 
participaram dos atos e ma-
nifestações em todo o Brasil.

Os trabalhadores demons-
traram sua disposição em 
combater o desmonte da Pre-
vidência Social. Vale ressaltar 
que a paralisação teve adesão 
nas fábricas, escolas, órgãos 
públicos, bancos, transpor-
tes urbanos, portos e outros 
setores da economia e teve o 
apoio de entidades da socie-
dade civil, além do enorme 
apoio da população, desde as 
grandes capitais até pequenas 

cidades do interior.
A reforma do governo não 

combate as desigualdades, 
nem os privilégios. A reforma 
prejudica os mais pobres. O 
governo quer que os traba-
lhadores contribuam mais e 
recebam um benefício menor.

Vamos continuar nossa luta 
contra a proposta do governo 
de reforma da Previdência, por 
mais empregos e mais investi-
mentos em educação.

Dia 14 de junho é um dia 
histórico na luta pelos direitos 
dos trabalhadores e por um 
Brasil mais justo e igualitário".

Assim com outros sindicatos, o Sindicato da Alimentação de Barretos manteve fechada suas 
atividades nesta sexta-feira, em apoio à greve geral organizada por todo país. Na foto abaixo, 

estudantes do Instituto Federal São Paulo - campus Barretos, durante protesto no centro O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou hoje haver "possibilidade zero" de exonerar o mi-
nistro da Justiça, Sergio Moro, após a crise gerada por vazamentos de mensagens entre Moro 

quando juiz federal em Curitiba e a força-tarefa da Operação Lava Jato. Segundo o presidente, em 
nenhum momento após o vazamento de mensagens a demissão de Moro foi tratada pelos dois. Ele 
disse confiar que, se o ministro tivesse atuado de maneira ilegal, seria o primeiro a comunicá-lo. 
Segundo o presidente, o Brasil deve muito ao ministro "não só por prender corruptos, mas por 
buscar um ponto de inflexão na questão que é o câncer do Brasil, que é a corrupção".

Os vereadores Raphael Dutra (PSDB) e Carlão do Basquete (PROS) solicitaram para a 
deputada estadual, Adriana Borgo (PROS), uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 

mil para investimentos em asfalto no município. O pedido foi entregue no dia 6 de junho no ga-
binete da deputada, na Assembleia Legislativa em São Paulo. "A deputada tem um compromisso 
com o interior de São Paulo e estamos pedindo a viabilização do recurso para ser investido no 
recapeamento", disse Carlão. Dutra afirmou que continuará trabalhando firme para conseguir 
mais liberação de verbas para Barretos junto aos deputados estaduais.

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
afirmou ao jornal O Estado de 
S. Paulo que não vai se afastar do 
cargo. Alvo de ataque cibernético 
e de vazamento de diálogos atri-
buídos a ele com procuradores da 
Lava Jato, no Telegram, Moro 
disse que o país está diante de 
"um crime em andamento", 
promovido, conforme sua ava-
liação, por uma organização 
criminosa profissional. 

Moro afirmou que não há 
riscos de anulação do processo 
do tríplex do Guarujá (SP), que 
levou à prisão do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

O ex-juiz da Operação 
Lava Jato vê viés político-par-
tidário na divulgação das men-
sagens tiradas de aplicativo do 
coordenador da força-tarefa 
em Curitiba, Deltan Dallagnol. 
Ele falou em "sensacionalis-
mo" e disse que réus e inves-
tigados da Lava Jato teriam 
interesse no caso. O ministro 
não reconhece a autenticidade 
das mensagens e, na primeira 
entrevista após ter virado alvo 
dos hackers, desafiou a divul-
gação completa do material.

Ele afirmou ainda não ver 
ilicitude nos diálogos e disse 

Foi realizada na noite da última quinta-feira (13), no 
Plenário da Câmara Municipal, a Audiência Pública para 
discutir políticas públicas voltadas aos idosos. O obje-
tivo da reunião com a população foi ampliar os debates 
sobre o tema, para garantir o bem-estar físico, mental e 
social da população acima de 60 anos. Compareceram o 
presidente do Conselho Municipal do Idoso, André Gui-
marães de Castro; a secretária municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Humano, Kelly Brito Coelho 
(foto); além de representantes da secretaria municipal 
de Cultura e Educação, e de entidades que cuidam de 

idosos, como a ABAVIN (Associação Barretense Vida Nova), Instituto Esperança e Vida, APAE 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), LVF (Lugar de Viver Feliz), Casa Transitória 
André Luiz, Associação Promocional da Família "Amor-Exigente" e Instituto Rosentino Bispo. 
Os debates foram conduzidos pelo vereador Raphael Dutra (PSDB). Os vereadores Carlão do 
Basquete (PROS) e Lupa (DEM), também colaboraram com as discussões.

audiência discute políticas 
públicas voltadas aos idosos

"Se quiserem publicar tudo, publiquem. 
não tem problema", afirma Sergio Moro

que conversava "normalmen-
te" também com advogados e 
delegados, inclusive por apli-
cativos. Em quase uma hora de 
conversa em seu gabinete em 
Brasília, Moro descartou im-

pactos do caso para o governo 
Jair Bolsonaro e para o pacote 
anticrime, que defende no 
Congresso. (Fausto Macedo e 
Ricardo Brandt, em Brasília, 
para o ESTADÃO conteúdo)

Mais de 45 milhões de 
trabalhadores participaram dos atos
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (17/06) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ALMOXARIFE
ALMOXARIFE

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
AUXILIAR DO COMÉRCIO

CONFERENTE DE MERCADORIA
COZINHEIRO DE RESTAURANTE

COZINHEIRO
EMPREGADA DOMÉSTICA

MARCENEIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO
MOTORISTA DE CAMINHÃO

OPERADOR DE PRODUÇÃO
PESQUISADOR

PROMOTOR DE VENDAS / VENDEDOR
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

SOLDADOR
TOSADOR

TRATORISTA AGRÍCOLA
VENDEDOR EXTERNO

VAGAS SOMENTE PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS

AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO

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 tenente-coronel Pau lo 
Henrique Jurisato, comandante 
do 33º Ba talhão de Polícia Mi-
litar do Interior, recepcionou, na 
última terça-feira (11),  30 novos 
alunos apro vados em concurso 
desti nado à graduação inicial de 
soldado de 2º classe. 

A escola de formação de 
soldados do batalhão será res-
ponsável pela for mação básica 
do curso superior de Técnico 
de Polícia Ostensiva e Pre-
servação da Ordem Pú blica, 
com todas as aulas ministradas 

em Barretos.
Em seguida, os soldados 

fre quentarão o módulo es-
pecializado, etapa em que os 
policiais passarão a exercer 
o que apren deram em sala de 
aula, nas ruas, trabalhando no 
policiamento ostensivo. 

Ao término do curso, os 
novos soldados forma dos nas 
diversas escolas do Estado se-
rão classifi cados e distribuídos 
para prestarem serviços em 
unidades da Polícia Mi litar 
dos 645 municípios paulistas.

A Queimada é considerada 
uma prática primitiva para 
eliminar a vegetação de uma 
área, mas algumas pessoas 
ainda insistem em praticá-la. 
Nesta época do ano o tempo 
seco colabora, pois o mato 
de terrenos fica seco e alguns 
proprietários aproveitam para 
queimá-lo, o que configura um 
crime ambiental. A Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente faz um alerta 
à população para que colabore 
através de denúncia em casos 
de queimadas urbanas utilizan-
do para isso o aplicativo oficial 
da Prefeitura de Barretos, o 
eOuve, que torna a denúncia 
mais fácil, rápida e eficiente.

Para usar eOuve no celular 
basta acessar o site do App e 
clicar no brasão de Barretos, 
automaticamente o aplicativo 
será instalado nas plataformas 
Androide e IOS. Apenas no pri-
meiro acesso, será necessário 
fazer um cadastro com os dados 
básicos do usuário. Se o mora-
dor preferir, pode usar o mesmo 
serviço no desktop, acessando 

Na última quinta-feira 
(13), foi realizada no Teatro 
Jorge Andrade a solenidade 
de formatura dos 186 alunos 
no PROERD (Programa Edu-
cacional de Resistência às 
Drogas), desenvolvido pela 
Polícia Militar, em parceria 
com a secretaria municipal 
de Educação. 

Concluíram o curso os 
alunos do 5º ano das escolas 
Anália Franco, Marlene Car-
bone Pereira, João Baroni e 
Zuleica Inácio L. Ferraz, que 
assistiram as 10 aulas minis-
tradas em sala de aula pelo 
policial militar, cabo Marcos 
Mariano, instrutor do projeto.

“Eu acho uma data espe-
cial, muito importante para a 

polícia, para as famílias e as 
escolas beneficiadas. Foram 
10 aulas que tivemos o prazer 
de conviver com as crianças, 
com os seus diretores e até al-
guns pais que nos procuraram 
para agradecer a mudança de 
espírito e atitude das crianças”, 
comentou o policial instrutor, 
Marcos Mariano.

Além de familiares dos alu-
nos e representantes das esco-
las, diversas autoridades, den-
tre elas, o delegado seccional 
da Polícia Civil de Barretos, Dr. 
José Luiz Ramos Cavalcanti, o 
tenente coronel Paulo Henrique 
Jurisato, comandante do 33º 
Batalhão da Polícia Militar, e 
o prefeito Guilherme Ávila, 
participaram da solenidade.

Denúncias sobre queimadas podem 
ser feitas via aplicativo da prefeitura

diretamente o eOuve.
É possível, inclusive, pelo 

próprio aplicativo, fazer fotos 
da denúncia. A resposta no 
atendimento da demanda será 
enviada ao denunciante tam-
bém pelo eOuve, facilitando 
o acompanhamento do caso.

O secretário municipal de 
agricultura e meio ambiente, 
Marco Antonio de Carvalho 
Ferreira, esclarece que neste 
período de estiagem, até me-
ados de setembro, crescem 
o número de ocorrências e 
acredita que o uso da nova 
tecnologia vai ajudar muito no 
trabalho de fiscalização.

“As queimadas aumentam 
a poluição do ar, prejudicam a 
saúde da população e causam 
muitos transtornos. A missão 
da Secretaria é multar quem usa 
dessa prática, mas não há fiscais a 
todo momento na cidade inteira. 
Uma foto do local em que houve 
a queimada em determinada área 
particular ou mesmo o testemu-
nho pela denúncia no aplicativo 
já serve de comprovação para 
que se lavre a multa, por isso 

pedimos a colaboração da popu-
lação”, disse o secretário.

A secretária trabalha com o 
apoio do Corpo de Bombeiros, 
e em relação a Queimadas em 
áreas rurais, a fiscalização e 

multa é feita pela Cetesb.
Somente em 2018 foram 

aplicadas 158 multas e em 2019 
até o momento foram aplicadas 
43 multas. Os valores variam 
de R$ 328,40 á R$ 3284,00.

Batalhão da Polícia 
Militar inicia formação 
de 30 novos soldados

ProErD formou mais 186 alunos de Barretos
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3323-4960

Jornal 
o PoVo

Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

IngredIentes
1 prato fundo de massa de mandioca ralada e exprimida
4 colheres (de sopa) de queijo curado ralado
4 colheres (de sopa) de margarina 
1 copo grande de coco fruta ralado
1 prato fundo de açúcar cristal 
6 ovos inteiros
1 colher (de sopa) de canela em pau moída( opcional)
1 colher (de sopa) de fermento em pó químico
4 colheres (de sopa) de farinha de trigo
PreParo
Em uma tigela grande coloque o açúcar, os ovos e a manteiga. Com fue de arame ou garfo  
bata bem, depois acrescente a mandioca, a farinha de trigo, o fermento, o coco ralado com a 
canela moída e amasse bem. Despeje em forma untada com manteiga e enfarinhada. Leve ao 
forno para assar até que fique doura-
da. Retire, deixe esfriar e desenforme.
dIcas de culInárIa
Para fazer  de tamanho pequeno, 
utilize forminhas de papel nº 00. Co-
loque as forminhas de papel dento das 
forminhas para empadas e leve para 
assar. Após estarem assadas, faça uma 
calda de açúcar com canela e despeje 
sobre cada uma. Desenforme fria.
Bom aPetIte!!!!

São vários os pontos da 
cidade que já receberam as 
caixas para as doações da 
Campanha do Agasalho 2019, 
realizada pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Barretos, 
em parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo. Na últi-
ma semana, a empresa barre-
tense Grupo Joia realizou, de 
uma só vez, a doação de 100 
cobertores para a campanha.

O gerente financeiro do 
grupo, Júlio Corrêa da Sil-
va, que entregou as peças 
diretamente ao responsável 
pelo FSS Barretos, o chefe de 
gabinete da prefeitura, Hugo 

A campanha do agasalho, 
que foi prorrogada por mais 
uma semana, termina neste 
domingo (16), informou o 
presidente Amadeu Ferreira 
Dutra, do Rotary Club de 
Barretos. As doações de aga-
salhos, roupas e cobertores 
em bom estado devem ser 
entregues no Extra Hiper.

A arrecadação de agasalhos 
faz parte da Agenda Solidária 
promovida anualmente, com o 
objetivo de mobilizar colabo-
radores do mercado, clientes, 
fornecedores e organizações 
sociais, para atuarem como 
agentes de transformação social.

Em 2018, cerca de 40 tonela-
das de roupas foram recolhidas 
em todo o Brasil, beneficiando 
mais de 29 mil pessoas vincu-
ladas às instituições parceiras. 
Para este ano, a estimativa é 
arrecadar 50 toneladas. 

As doações podem ser re-
alizadas no horário de funcio-
namento da loja Extra, neste 
sábado, das 7 às 22 horas, e 
domingo, das 7 às 20 horas.

Bom-bocado de 
mandioca com coco

Grupo Jóia reforça doações para 
Campanha do agasalho 2019 do FSS

Resende Filho, ressaltou que 
a empresa realiza essa doação 
há 34 anos. “Acreditamos que 
isso é o mínimo que podemos 
fazer por nosso semelhante, 
pelos que não tem condi-
ções de comprar um cobertor. 
Acompanhei o fundador do 
Grupo Joia, senhor Miguel 
Misiara, por muitos anos nessa 
doação e hoje continuamos 
esse trabalho e acreditamos 

que todos que tem condições 
devem doar, principalmente os 
empresários”, finalizou.

As doações podem ser 
depositadas nas caixas espa-
lhadas pela cidade ou levadas 
na sede do Fundo Social de 
Solidariedade, na rua 26, nº 
929, No caso de um volume 
maior de doações, basta tele-
fonar para o 3323-4649 que a 
equipe do FSS busca as peças.

Campanha 
do agasalho 

do rotary 
termina neste 

domingo
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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.

O espetáculo “Emoções” foi 
um grande sucesso em dezembro 
de 2018, ao apresentar as músi-
cas que marcaram a carreira do 
“Rei” Roberto Carlos, com muita 
dança, envolvimento e emoção. 
Com apenas uma única apre-
sentação, muitos fãs ficaram de 
fora deste belíssimo espetáculo. 
Atendendo a inúmeros pedidos, 
o espetáculo será apresentado 
novamente, neste sábado (15), 
às 19h45, no Anfiteatro Anna Hora 
Prata, na Faculdade de Medicina 
de Barretos. Os ingressos estão 
à venda na secretaria do Studio 
de Dança Marcelo Benevides, no 
valor de R$ 30,00. Todo o valor 
arrecadado deste espetáculo será 
utilizado pelo Studio, para uma 
participação com 18 bailarinos, 
no XXV Festival de Danzas del 
Mercosur, de 4 a 8 de setembro 
de 2019, na Argentina. Será uma 
grande oportunidade para levar 
o nome de Barretos para fora do 
país, no segmento da dança, onde 
participarão os melhores bailarinos 
do Mercosul. Vale prestigiar. Ainda 
dá tempo de agendar!!!

Entre as várias atrações 
que fazem parte da 64ª Festa 
do Peão de Barretos (15 a 25 
e agosto) está o III Festival 
Nacional de Dança, que este 
ano apresenta o tema "Brasil 
e sua riqueza cultural".

Serão 37 apresentações, de 
34 municípios que representam 
três estados brasileiros, cada 
um com a sua característica 
cultural. A programação com-
pleta com todas as atrações do 
Festival está disponível no site 
www.sethassessoria.com

Além de abrir esse espaço 
gratuitamente para que grupos 
de dança de todo o país possam 
mostrar seu talento em um 
evento que tem reconhecimento 
internacional, o festival ainda 
trabalha a inclusão de portado-
res de necessidades especiais.

O grupo de dança Sem 
Fronteiras, com elenco com-

posto por 10 pessoas com 
necessidades especiais, é uma 
iniciativa da Coordenadoria 
Municipal de Inclusão Social 
de Catanduva, e foi seleciona-
do para participar do evento. 

Os artistas levarão para o 
palco a coreografia "Transfi-
guração" que remete ao pas-
sado, contando como as coisas 
aconteciam na roça e na vida 
das pessoas que trabalhavam 
na zona rural. "Vamos mostrar 
como nosso Brasil é lindo, 
nossa natureza é sobrenatural 
nas maravilhas que nos propor-
ciona todos os dias em todas as 
coisas", contou a professora do 
grupo, Pamella Soffiatti.

Ela disse ainda que o gru-
po tem a intenção de mostrar 
a todos que tudo é possível 
quando feito com amor. "O pró-
prio nome do grupo diz: 'SEM 
FRONTEIRAS'. Não tem nada 

melhor do que você mostrar o 
que você ama e o que você tem 
de melhor a oferecer para as 
pessoas, passar o incentivo para 
as pessoas com algum tipo de 
deficiência, passar a vontade e 
dedicação para a sociedade. Nós 
buscamos levar nossa dança 
não apenas para competição ou 
premiação, nós levamos a nossa 
dança para mostrarmos que tudo 
é possível quando você coloca o 
amor acima de tudo", afirmou.

Todas as apresentações se-
rão avaliadas por jurados que 
levarão em consideração os 
seguintes critérios: inovação, 
figurino, harmonia da dança, 
sincronia entre dança, letra, 
música e movimentos, inter-
pretação, cognição e magia. 
Os cinco primeiros colocados 
receberão o Troféu em As-
semblage do artista plástico 
e multicultural Elio Floriano.

O jornalista Clóvis Rossi, 
decano da Redação da Folha, 
morreu na madrugada desta sex-
ta (14) em São Paulo. Ele tinha 
76 anos e estava em casa, onde 
se recuperava de infarto tido na 
semana passada. Deixa mulher, 
com quem estava havia mais de 
meio século, três filhos e três ne-
tos. Colunista e membro do Con-
selho Editorial da Folha, Rossi pu-
blicou seu último texto na quarta 
(12), intitulado “Boletim Médico”. 
Rossi começou no jornalismo 
em 1963. Trabalhou nos jornais 
Correio da Manhã, O Estado de 
S. Paulo e Jornal do Brasil. Teve 
ainda passagens pelas revistas 
Isto É e Autoesporte e pelo Jornal 
da República e manteve blog no 
espanhol El País. Estava desde 
1980 na Folha. Escreveu os livros 
“Clóvis Rossi, Enviado Especial, 
25 Anos ao Redor do Mundo”, 
“Militarismo na América Latina” e 
“O que é Jornalismo”. Com 1,98 
m, Rossi foi jogador de basquete 
do Esporte Clube Sírio. No fute-
bol, torcia para o Palmeiras e para 
o Barcelona. Seu sepultamento 
será neste sábado, às 11 horas.

Grupos de dança de 34 municípios do país estarão presentes no festival (Foto: Felipe Scapino)

O Rio das Pedras Country Club realiza sua tradicional FESTA JUNI-
NA na próxima quarta-feira dia 19 (véspera de feriado) no Salão Nobre 
(foto), a partir das 20 horas. As atrações confirmadas são: Banda 3 Ga-
rotos, dupla JP & Gabriel e a "Quadrilha vai quem quer". Os associados 
em dia têm entrada gratuita e o ingresso para visitante é R$ 30,00 até 
as 18 horas da quarta, dia 19. Restam algumas mesas a venda no valor 
de R$ 60,00 cada (acompanha uma cesta de doces). Para o público 
presente haverá pipoca, quentão, vinho e chocolate quente grátis.

De 16 a 30 junho acontece o Bazar 
de Artesanato da Casa Assistencial Tra-
balhadores de Última Hora no Espaço de 
Eventos do North Shopping Barretos. Uma 
variedade de peças feitas a mão se torna 
opção de compras e de presentes para a 
família e amigos. Os produtos são con-
feccionados por voluntários que apoiam 
a Casa Assistencial e dedicam seu tempo 
para arrecadar fundos para a instituição. 
A Casa Assistencial Trabalhadores da Úl-
tima Hora existe em Barretos desde o ano 2000 e tem por missão atender 
crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade 
ou exclusão social, garantindo assim as necessidades emergenciais e o 
fortalecimento dos vínculos familiares e territoriais. A entidade desenvolve 
projetos específicos para crianças e adolescentes, outros para adultos e 
outros para idosos. São oficinas de informática, artesanato, culinária, projeto 
pão solidário e projeto vivendo valores, além das atividades socioeducativas. 
Toda a renda obtida neste bazar será revertida a manutenção dos projetos 
da Casa Assistencial Trabalhadores de Última Hora.

O novo filme da franquia MIB, 
que traz Chris Hemsworth e Tessa 
Thompson como os agentes se-
cretos H&M, mais uma vez juntos 
depois de Thor e Valquíria em Thor: 
Ragnarok, chegou nos cinemas de 
todo o mundo, inclusive no Cen-
terplex de Barretos. Um sucesso de público, a franquia MIB volta às 
telas completamente repaginada. A sinopse conta que, por décadas, 
a agência Homens de Preto protegeu a Terra da escória do universo, 
mas agora precisa lidar com a maior das ameaças: um traidor, justo 
quando a agência torna-se internacional. É neste contexto que Em 
(Tessa Thompson) tenta se tornar agente, já que teve uma experiência 
extraterrestre quando jovem e não teve sua memória apagada. Quem 
irá auxiliá-la nesta jornada é o atrapalhado agente H (Chris Hemsworth).

Rio das Pedras realiza Festa Junina na próxima quarta

Studio de 
Dança Marcelo 

Benevides 
apresenta 

"Emoções" 
neste sábado

Clóvis Rossi 
mudou de plano

Neste domingo começa Bazar 
de Artesanato North Shopping

MIB Homens de Preto estreia no 
Centerplex North Shopping e no mundo

Sala 03 - MIB HOMENS DE PRETO 3D - DUBLADO
AÇÃO - 10 Anos - Duração: 115 minutos

Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 16h30 - 19h
Sala 03 - MIB HOMENS DE PRETO 3D - LEGENDADO

AÇÃO - 10 Anos - Duração: 115 minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h30

III Festival nacional de 
Dança reunirá 37 apresentações 

durante a Festa do Peão de Barretos
Evento será realizado no dia 17 de agosto, no Palco Culturando, 

dentro da programação do maior rodeio da América Latina
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Numa iniciativa da admi-
nistração municipal, mais de 
20 quadras do Bairro Noguei-
ra estão recebendo nova capa 
asfáltica, numa extensão line-
ar de mais de 2,2 mil metros. 
São mais de 16 mil metros 
quadrados de recapeamento, 
utilizando material CBUQ 
(Concreto Betuminoso Usi-
nado a Quente) dando uma 
nova roupagem às ruas do 
bairro, atendendo uma reivin-

dicação antiga da população 
daquela região, levada a Pre-
feitura por requerimento do 
vereador Raphael Dutra.

O prefeito Guilherme 
Ávila esteve acompanhan-
do pessoalmente o trabalho 
de recape, feito por empresa 
contratada e pago pelos cofres 
públicos municipais, num va-
lor que chega a R$ 500 mil.

“As ruas do Nogueira es-
tão recebendo esse benefício, 

que incluirá também, poste-
riormente, a nova pintura da 
sinalização de solo e de guias, 
além de reparo de placas e 
poda de árvores que estejam 
interferindo na iluminação das 
ruas. Nas próximas semanas 
teremos novos recapes em ou-
tros pontos da Cidade, ruas do 
centro e boa parte das ruas do 
Bairro América também rece-
berão uma nova capa asfálti-
ca”, revelou Guilherme Ávila.

Operação recape e de tapa buracos vem sendo feito em todos os bairros da cidade

O monumento que retrata 
as famílias Marques e Barre-
to, que está sendo edificado 
na Praça Francisco Barreto, 
centro, está em fase final e o 
do Recinto Paulo de Lima Cor-
reia, que destaca o peão tropei-
ro (foto), está prestes a iniciar a 
parte de escultura, segundo in-
formou o secretário municipal 
de Turismo, Adriano Santos.

“O artista para os dois mo-
numentos é a mesma pessoa. 
Já a parte estrutural é feita por 
duas empresas diferentes. O 
da Praça Francisco Barreto já 
tem sua parte artística pronta 
e agora está sendo finalizada 
a de acabamento, pintura e 
iluminação, para conclusão 
destes pequenos detalhes”, 
explicou Santos.

Já o do recinto está com 
a base de sustentação pron-

Bairro nogueira tem ruas recapeadas pela prefeitura

Monumentos retratam tropeiros, 
famílias Marques e Barreto

ta. “É um monumento maior 
e agora entra o trabalho do 
artista, que fará toda parte de 
escultura, que inclui a mula, o 
peão e o berrante. Depois que 
finalizar esta parte a emprei-
teira volta para fazer a parte 
final”, afirmou.

RETRATO DA ÉPOCA
Sobre a parte artística do 

Monumento na Praça Nove 
de Julho, Adriano Santos des-
tacou que a figura da mula 
foi decidida pelo Conselho 
Municipal de Turismo, para 
que se possa retratar o peão 
tropeiro, que em sua lida, na 
época, usava burros e mulas, 
animais mais resistentes. 

“Consultamos historia-
dores e levamos ao Comtur 
para que seus membros deci-
dissem. Em reunião ordinária 
deliberou-se retratar fielmente 

as comitivas que vinham para 
cá tocando a boiada, usando 
seus apetrechos e estes ani-
mais”, finalizou o secretário.
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Esportes

outono e inverno
Época do ano em que os Ipês embelezam nossa cidade

A equipe da APAB (Asso-
ciação de Paulista e Amigos do 
Basquetebol) e secretaria muni-
cipal de Esportes e Lazer, cate-
goria Sub 13 Feminino, venceu 
a representação de Taubaté por 

51 x 14, na última terça-feira 
(11), no CE “Felix Guisard”, 
em Taubaté. É a segunda vitória 
barretense na competição. 

O time é dirigido pelo pro-
fessor Décio Assis. A cestinha 

do duelo foi a barretense Ga-
briela Calisto, com 15 pontos. 
Com o resultado, a APAB/Bar-
retos está em quinto lugar na 
competição com 8 pontos (duas 
vitórias e quatro derrotas).

Teve início na última segunda-feira (10), na sala de 
caratê do Conjunto Poliesportivo Rochão, o Campeonato 
Interno da Associação Impacto. O evento é voltado para 
crianças entre cinco a nove anos de idade (categoria 
Kata); e acima de 10 anos Kumite (luta esportiva) e Kata.  
Segundo o professor Sílvio Rodrigues, o objetivo maior é 
revelar novos talentos e formar a futura equipe barretense 
de caratê. O campeonato consiste em seis individuais 
classificatórias, sendo que os alunos que obtiverem o 
maior número de vitórias serão os campeões. Todos 
os participantes receberão medalhas de participação. A 
segunda rodada aconteceu na quarta-feira (12), no mes-
mo local. “A previsão é que na metade do mês de julho 
estaremos encerrando a última etapa, com a entrega das 
medalhas. Mais de 50 crianças entre cinco e 12 anos de 
idade participam da competição”, afirmou o professor. 
O caratê barretense é desenvolvido em parceria com a 
secretaria municipal de Esportes e Lazer.

Estão definidas as equipes 
semifinalistas da Taça Gospel 
de Futsal. Grande Templo x 
Jovens de Sião e Segundo 

abandono
Antigo Hospital Santo 
Inês e também sede da 
Fundação São Sebastião 
vira abrigo de andarilhos e 
moradores de rua

Basquete feminino de Barretos conquista 
segunda vitória do Paulista Sub 13

Caratê barretense promove campeonato interno

Taça Gospel define semifinalistas

Igreja x Jovens Livres dispu-
tam as vagas para as finais. 

Os dois jogos acontecem 
neste sábado, dia 15, no CE-

MEPE “Juninho Soares”. O 
primeiro começa as 14h30. 

Veja como ficou a pontu-
ação das equipes na fase de 
classificação. Grupo A: Gran-
de Templo, 12 pontos; Jovens 
Livres, 9; Church e Iamir, 4; e 
Comunidade Cristã, 0 ponto. 
Grupo B: Segunda Igreja, 9 
pontos e saldo de 17 gols; Jo-
vens de Sião, 9 pontos e saldo 
de 12 gols; Seleção de Cristo, 9 
pontos; O Brasil para Christo, 
3; e  Shekinah Brás, 0.

Na foto, a equipe Jovens 
Livres goleia a Comunida-
de Cristã durante a fase de 
classificação
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A primeira edição do Fes-
tival da Tradição, marcada 
para os dias 27, 28, 29 e 30 
de junho, no Recinto Paulo de 
Lima Corrêa, resgata a força 
dos muares da região. A pro-
gramação inclui o 6º Muar do 
Sertão, encontro tradicional de 
muladeiros de Barretos e que 
recebe representantes de todo 
o país. A programação é uma 
realização da prefeitura de 
Barretos, por meio da secreta-
ria municipal de Cultura, com 
o apoio da ACIB (Associação 
Comercial e Industrial de Bar-
reto) e Os Independentes.

Os muares são animais inteli-
gentes, de fácil manejo, de porte 
e agilidade muito admirados por 
criadores e que vem ganhando 
admiradores ao longo dos anos. 

Emílio Carlos dos Santos, o Cacá dos Rodeios, junto ao prefeito 
Guilherme Ávila, durante lançamento do 1º Festival da Tradição

Primeiro Festival da Tradição reforça história e tradição dos muares
Animais híbridos resultantes do 
cruzamento de espécies diferen-
tes, o burro e a mula originam 
no cruzamento do jumento com 
a égua, e são animais incapazes 
de se reproduzir.

A história dos muares está 
ainda intimamente ligada ao 
desenvolvimento do Brasil. 
Ao longo de algumas décadas 
esses animais foram utilizados 
para o transporte de pessoas, 
mercadorias, matérias-primas 
e materiais utilizados para a 
construção de casas e estradas, 
que deram origem aos primei-
ros povoados do Brasil.

Nos últimos anos vêm re-
cebendo maior atenção de 
criadores e admiradores e, con-
sequentemente, valorizando-se 
como raça e aumento do valor 

comercial, conforme explica 
o organizador do 6º Barretos 
Muar do Sertão, Emílio Carlos 
dos Santos, o “Cacá do Ro-
deio”. “Existem mulas e burros 
com preços ainda maiores que 
de cavalos e animais considera-
dos invendáveis”, explica.

Aliado a esses fatores tam-
bém tem crescido a realização 
de provas, eventos e cavalgadas 
direcionadas unicamente aos 
muares e seus proprietários. O 
Festival da Tradição quer cele-
brar a cultura caipira, destacan-
do também a força dos muares 
e sua importância histórica e 
cultural para todo o Brasil e 
principalmente para a região. 

“Os muares já representa-
ram muito mais para o nosso 
país. Grande parte do nosso 

desenvolvimento ocorreu no 
lombo de burros. Mas, hoje 
o cenário vem se tornando 
novamente favorável a esses 
animais. Em vários locais 
do Brasil, principalmente no 
Estado de São Paulo, existem 
muitos criatórios, que criam 
desses animais com muito 
carinho, e locais específicos 
para a realização de provas de 
morfologia e marcha onde são 
testadas as aptidões desses ani-
mais. Os muares são hoje uma 
paixão nacional”, relata Cacá.

Na programação do Festi-
val da Tradição também estão 
marcadas outras atrações, como 
Feira Gastronômica com Foo-
dTrucks, Feiras de Pets e de 
Orquídeas, Exposição de carros 
antigos, além de outras opções 

de lazer com shows musicais e 
a tradicional Queima do Alho.

A entrada para o Festival 
da Tradição é um quilo de ali-
mento não perecível, mais um 
cupom distribuído pelas lojas 
do comércio conveniadas com 

a ACIB, ou dois quilos de ali-
mentos, que serão destinados 
ao Fundo Social de Solidarie-
dade do município. Os cupons 
também dão direito ao sorteio 
de cinco vales-compras no 
valor de R$ 500,00 cada um.
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Responsável por todas 
as delícias da lanchonete 
do Rancho do Peãozinho, 
a chef, Livia Santos, 
brindou idade nova no 
último dia 13. Parabéns!!

A barretense, dra Letícia Migliorini, está aproveitando uma 
nova fase da sua vida profissional. Ela, que agora reside 

em Ribeirão Preto, é somente sucesso. Parabéns!!!

BoM diA 
BarrEtos! Quem 
será a Rainha os 
independentes 
2019! Neste sábado 
dia 15 de junho, às 
20 horas, na praça 
de alimentação do 
North Shopping 
Barretos, vamos 
conhecer as 
sucessoras de 
Yanca Souza e 
Walquiria Vilela. 
E você? Está na 
torcida por alguma 
futura rainha?

5 meses desse 
bebê delícia, João 

Vítor. o príncipe 
tem deixado a 

mamãe coruja, a 
médica veterinária 

talyta Beraba, 
cheia de amor e 

orgulho. Parabéns!!

Muito amor!!! o casal Rumenigue e Fernanda está aguardando, 
com muita ansiedade, a chegada do primogênito rafael, com 

uma deliciosa sessão de fotos. (Fotoking)

aberta a temporada mais gostosa do ano!! Vem aí muita festa 
junina e muita criançada bunita demais sohhh. Na foto João 

Lucas e a irmã Fernanda, já estão no clima!!! Viva!!

o trio de empresário Arlete Peroni, André Peroni e Andrea 
Rezende, estiveram na capital paulista para acompanhar de 

perto, com muito orgulho, a apresentação do tCC da filha Bela 
More, em Gastronomia. Bela foi aprovada e comemorou ao lado 

dos pais corujas e da avó. Parabéns!!
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Fone (17) 3043-6606

Quem já foi Rainha, nunca perde a coroa.... É o caso da linda 
e maravilhosa Camila Barco, que festejou na quinta-feira (13), 

mais um ano na folhinha!! Parabéns Cà!!

Dia de festa 
para Rosemeire 
Zamboti, que 
passa o dia re-
cebendo muitos 
cumprimentos 
por mais um 
aniversário. 
Em especial, da 
filha Isabela e 
do marido Ro-
gério. Parabéns

Sempre charmosa.... A bela Gabriela Ferreira 
comemora amanhã (16), mais uma primavera ao lado 

dos amigos e de toda a família. Parabéns!

Cinema

X- Men: 
Fênix Negra

1992. Os X-Men são consi-
derados heróis nacionais e o 
professor Charles Xavier (Ja-
mes McAvoy) agora dispõe de 
contato direto com o presidente 
dos Estados Unidos. Quando 
uma missão espacial enfrenta 
problemas, o governo convoca 
a equipe mutante para ajudá-lo. 
Liderado por Mística (Jennifer 
Lawrence), os X-Men partem 
rumo ao espaço em uma equipe 
composta por Fera (Nicholas 
Hoult), Jean Grey (Sophie Tur-
ner), Ciclope (Tye Sheridan), 
Tempestade (Alexandra Shipp), 
Mercúrio (Evan Peters) e No-
turno (Kodi Smit-McPhee). Ao 
tentar resgatar o comandante 
da missão, Jean Grey fica presa 
no ônibus espacial e é atingida 
por uma poderosa força cós-
mica, que acaba absorvida em 
seu corpo. Após ser resgatada 
e retornar à Terra, aos poucos 
ela percebe que há algo bem 
estranho dentro de si, o que des-
perta lembranças de um passado 
sombrio e, também, o interesse 
de seres extraterrestres.

Amanhã (16), os holofotes estarão voltados para essa vovó 
coruja, Renata Maia, que festeja mais um aniversário ao lado 
dos amores de sua vida... O maridão Paulo Maia, a neta Lis 

(foto), e os filhos Paulinha e Vinícius. Felicidades!!

Na terça-feira (18), o Médico Veterinário, 
Carlos Sartori, comemora mais um ano na folhinha, 

ao lado de sua amada Tatiana. Parabéns!!

Na quarta-feira 
(19), a nossa bai-
larina querida, a 
Tia Guta Bampa, 
comemora mais 
uma primavera 
e, claro, recebe 
aquele paparico 
especial de todos 
os alunos!! Para-
béns Tia Guta!
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COLINACOLINA

As eleições municipais 
no Brasil em 2020 ocorrerão 
em 2 de outubro. Os eleitores 
escolherão os prefeitos, vi-
ce-prefeitos e vereadores dos 
5568 municípios do país.

O poder legislativo re-
presenta a sociedade e as 
demandas de interesse da 
coletividade. A escolha dos 
11 vereadores colinenses é 
primordial para a cidade.

O vereador eleito não deve 
representar apenas quem o ele-
geu e, sim, a comunidade como 
um todo, sendo o fiscal do povo, 
auxiliando o eleitor no exercício 
de sua cidadania. Apresentan-
do projetos de leis, pedidos de 
providências, indicações que 
vão beneficiar toda a população. 
Aquele que faz representações 
no Ministério Público estadual e 
federal, referente às irregularida-
des da gestão. Que solicita e cobra 
informações do poder Executivo 
(prefeito), exigindo transparência. 
Deve usar, com disposição, a 
prerrogativa de denunciar possí-
veis fraudes envolvendo dinheiro 
público e sua aplicação.

São responsáveis por fisca-
lizar as ações do prefeito e dos 
secretários.

Precisamos de vereadores 
atuantes, dispostos a romperem 
com os costumes persistentes 
de subserviência e vícios.

Vereador deve ser “inde-
pendente”, atuante e ter sem-
pre a coragem de concordar 
com o que considerar certo e 
discordar do que considerar 
que esteja errado, agindo com 
conhecimento.

Vereador não é funcionário 
do prefeito e sim do povo. Ve-
reador não pode ser encabres-
tado, boneco de marionete. 

Vereador consciente con-
tribui efetivamente para o de-
senvolvimento humano do seu 
município, ajudando o povo a 
pensar e se organizar.

Quem tem poderes para 
mudar uma cidade é o Legis-
lativo, órgão fiscalizador e 
que, como tal, deveria com-
portar-se. 

Na gestão pública de um 
município tudo passa pelo 
poder Legislativo, que pode 
propor ou emendar o que for 
votado, que pode fiscalizar 
o que não foi feito e julgar, 
condenando quando estiver 
errado. Se os vereadores elei-
tos agissem dessa forma, sem 
dúvida que a política local 
seria o maior meio de trans-
formação da sociedade. Um 
poder Legislativo mais atuante 
e independente.

O individual não pode estar 
acima do coletivo. Nesse senti-
do, alguns vereadores, ao invés 
de ser um agente político, um 
legitimo representante do muni-
cípio, como diz a Constituição 
Federal e a Lei Orgânica de cada 
município, ele apenas legisla em 
causa própria ou se torna um 
assessor especial do prefeito. 
Votando só o sim e o não, aquilo 
que o Executivo mandar. 

A Justiça eleitoral do Esta-
do de São Paulo, cartório do 
178º Zona Eleitoral Colina, 
através do edital 03/2019, 
assinado pelo Juiz Eleitoral, 
Dr. Luciano de Oliveira Silva, 
juiz em exercício da 178º Zona 
Eleitoral Colina, no uso de suas 
atribuições legais em cumpri-
mento ao disposto na resolução 
TER/SP 461/2018. Faz saber a 
todos os eleitores inscritos ou 
transferidos no município de 
Colina, pertencente a 178º zona 
eleitoral devem comparecer de 
04/02/2019 a 31/10/2019 no 
Cartório Eleitoral de Colina 
para fazerem a biometria e 
nesse período também será 
realizada a REVISÃO DO 
ELEITORADO Colinense, 
ficando todos convocados. 

De acordo com o TRE, o 
eleitor precisa fazer um agen-
damento para cadastrar a bio-
metria. Caso não tenha acesso 
à internet, a opção é ir pesso-
almente até o cartório eleitoral 
para escolher dia e horário.

O Cartório Eleitoral de Colina 
fica nesse endereço: Av. Dr. Ma-
noel Palomino Fernandes, nº 659 
– Centro. Telefone: (17) 3341-
2060. E-mail: ze178@tre-sp.jus.
br. Agende seu atendimento agora 
mesmo: www.tre-sp.jus.br.

O que levar:
- Documento original de 

identidade oficial com foto.
- Comprovante de endereço 

(emitido nos últimos 3 meses) 
- Título de eleitor (se tiver).
- Quem não comparecer 

terá o título cancelado.

Cadastramento 
biométrico é obrigatório 
em Colina e Jaborandi

O grande circo das marionetes

Tem ainda aqueles que 
usam a máquina pública, se 
beneficiam do cargo público 
para oferecer serviços, que é 
de direito dos cidadãos. 

Quando o munícipe usa a 
saúde da cidade, automóveis 
para locomoção dentro da ci-
dade ou fora, o munícipe esta 
usando aquilo que é de direito 
do cidadão, que paga seus im-
postos. Ninguém está fazendo 
favor algum. Vereador não pode 
intermediar qualquer serviço 
público que seja direito do ci-
dadão. Vereador sério não pode 
beneficiar-se do cargo público 
para obter vantagens pessoais.

Se o munícipe, eleitor, 
não mudar o comportamento 
na hora de eleger alguns ve-
readores, estaremos fadados 
a padecer para sempre nas 
mãos de políticos medíocres e 
incompetentes, que foram elei-
tos com o voto do povo e não 
correspondem às expectativas 
dessa gente.

É isso que a população 

deve observar e cobrar de seus 
representantes do Legislativo 
municipal. Aliás, a população 
precisa frequentar as reuniões 
do Legislativo para saber 
como estão se comportando 
os “representantes do povo”.

Não venda, não troque, 
não negocie seu voto. Um 

voto vendido retorna em uma 
cidade rendida.

“Para que o mal triunfe, 
basta que os bons nada façam”. 
(BURKE, Edmund)

Não podemos viver no 
fabuloso reino dos bonecos 
do Legislativo. A cidade tem 
pressa. O povo cansou! 


