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R$  20,14
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R$  3,737
Dólar Comercial Venda R$  3,739

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

O senhor R.F., de 72 anos, 
fraturou o fêmur na madru-
gada desta sexta-feira (12) e 
foi encaminhado para a Santa 
Casa de Barretos. Segundo 
informações dos familiares, 
por volta das 12 horas desta 
sexta-feira (12), o médico 
responsável conversou e re-
latou o resultado dos exames. 

Ainda, segundo os fami-
liares, o médico informou 
que a previsão para a reali-
zação da cirurgia necessária, 
será apenas na próxima se-

gunda-feira (15).
Não deixa de ser uma si-

tuação delicada que o idoso, 
de 72 anos, está vivenciando, 
porque além de estar sentindo 
muita dor, o atendimento está 
sendo feito no corredor do hos-
pital e, segundo informações, 
ele ainda aguardava (até o 
fechamento desta edição), uma 
posição da central de vagas, 
para conseguir um quarto no 
hospital, até o dia agendado 
para a cirurgia indicada pelo 
médico que o atendeu.

BIOMETRIA ELEITORAL

O Cartório Eleitoral da 21ª 
Zona Eleitoral, que abrange 
os municípios de Barretos e 
Colômbia, terá novo plantão 
para cadastramento biométrico 
neste sábado (13), das 8 às 13 
horas. Para o cadastro, é ne-
cessária a apresentação de um 
documento original com foto, 
comprovante de residência e 
título de eleitor (se tiver). O 
cartório fica na avenida 15 entre 
ruas 18 e 20, no centro. Durante 
o mês de julho, a unidade do 
Poupatempo, anexa ao North 
Shopping, fará o cadastramento 
de eleitores que ainda não co-
letaram as digitais. Os eleitores 
com pendências em eleições 
anteriores e que procurarem o 
Poupatempo e/ou o cartório, 
apenas neste mês de julho, 
serão isentos do pagamento de 
multas. A determinação atende 
portaria assinada pela juíza 
eleitoral, Fernanda Vazquez.

IMAGENS DO DIA

Deixar o carro em local inade-
quado resulta em multa e pontos 
na carteira. Mas nem sempre isto 
é levado em conta, por motoristas 
desinformados e desatentos no 
trânsito de Barretos. Estacionar 
em local proibido, mesmo que 
seja só por um minutinho pode 
resultar em multa e alguns pon-
tos na carteira. Segundo o De-
tran, estacionar na faixa amarela 
(inclusive obstruindo rampa de 
acessibilidade) é proibido, mesmo 
que o motorista permaneça dentro 
do veículo e com o motor ligado. 
O agente de trânsito ou a autori-
dade autorizada a multar, além de 

aplicar a infração, tem o direito de mandar guinchar o veículo. Isso 
significa que aquela paradinha rápida para ir à farmácia ou buscar o 
filho na escola pode virar uma grande dor de cabeça se for feita em 
local inadequado. A faixa amarela pintada junto à guia da calçada indica 
que é não é permitido estacionar naquele local. Dica para motoristas 
desinformados, como o do veículo aí desta imagem.

Não é o único
Este não é o único veículo aban-

donado, deteriorado, sem condições 
de tráfego, que se encontra abando-
nado nas vias públicas de Barretos. 
No bairro Baroni e em bairros mais 
afastados do centro, o número 
aumenta. E para uma cidade que, 
em breve, pode tornar-se Estância Turística, imagem como essa não é 
nada “calorosa” aos possíveis turistas que possam se aportar por aqui. 

Barretos será palco de mais 
uma exposição do Circuito Amarelo 
do Ranking Nacional Nelore, inicia-
tiva da Associação dos Criadores 
de Nelore do Brasil (ACNB), para 
promover e valorizar a genética da 
raça. O evento começa na próxima 
segunda-feira (15) e os julgamen-
tos estão previstos para os dias 18 
a 20 de julho. “Temos a expectativa 
de avaliar cerca de 250 animais 
Nelore no Recinto Paulo de Lima 
Correa. Os pecuaristas levarão à 
pista exemplares diferenciados, 
que expressam a qualidade do tra-
balho realizado em suas fazendas”, 
antecipou Luiz Gustavo Garcia 
Ribeiro. Os julgamentos ficarão a 
cargo de João Augusto de Faria. 
Para o presidente da ACNB, Nabih 
Amin El Aouar,  “Barretos é conhe-
cida pelos rodeios, mas também é 
um importante polo de pecuária”.

A Polícia Civil de Barretos, 
com apoio de policiais civis 
de Minas Gerais, prendeu, na 
cidade mineira de Uberaba, 
dois indivíduos que furtaram 
pelo menos 14 veículos nas 
cidades de Barretos e Guaíra, 
entre os meses de novembro de 
2018 e março deste ano.

Segundo as investigações, 
os indivíduos se deslocavam 
para os dois municípios, sem-
pre no período diurno e, após 
encontrarem o veículo que 
pretendiam furtar, abriam o 
carro com uma chave falsa.

Em seguida, os ladrões 
acionavam a partida do auto-
móvel através da substituição 
do módulo de injeção eletrô-
nica do veículo e, em seguida, 
escondiam os veículos em ca-
naviais e buscavam dias depois.

De acordo com a polícia, a 
maioria dos veículos furtados era 
da marca e modelo Fiat/Strada.

Segundo informações, o de-
legado dr. Rafael Faria Domin-
gues solicitou a decretação da 
prisão preventiva dos indivíduos, 
sendo os mandados expedidos e 
cumpridos durante a operação.

Depois de interrogados e 
indiciados, os dois indivíduos 
foram recolhidos à penitenciá-
ria da cidade de Uberaba.

Quase 38% dos cargos da Polícia Civil na região de Ribei-
rão Preto estão vagos desde dezembro de 2018, segundo dados 
fornecidos pelo Governo de São Paulo. De 230 cargos previstos 
para a seccional de Barretos, apenas 155 vagas estão ocupadas, 
registrando um déficit de 75 policiais nos cargos de Delegado, 
Escrivão, Investigador, Agente Policial, Agente de Telecomuni-
cações, Papiloscopista e Auxiliar de Papiloscopista. A seccional 
de Barretos abrange 11 municípios da região. PÁGINA 03

O jornal oficial da Prefei-
tura Municipal de Barretos, 
edição online, publicou nesta 
sexta-feira, 12 de julho, novas 
portarias assinadas pelo pre-
feito, Guilherme Ávila, e pelo 
secretário municipal de Admi-
nistração, Sílvio de Brito Ávila, 
demitindo mais 25 servidores 

municipais, possivelmente en-
volvidos no esquema de fraude 
dos holerites premiados. 

Com as novas demissões, 
sobe para 90 o número de de-
mitidos, de um total de 110 ser-
vidores envolvidos no esquema. 
De acordo com o secretário mu-
nicipal de Negócios Jurídicos,  

advogado Rodrigo Domingos, 
os processos que estão em an-
damento ou foram finalizados, 
estão sendo encaminhados para 
o Ministério Público.

A Procuradoria Jurídica da 
prefeitura também entrará com 
ação para ressarcimento de valo-
res desviados aos cofres públicos. 

Prefeitura demite mais 25 servidores por 
possível envolvimento na fraude dos holerites

A equipe de filantropia do “Grupo dos Cravos Vermelhos”, representada pelos cravinos Ma-
ria Luiza de Souza e professor Odilo Garutti, realizou a entrega de diversos itens para a Casa 
de Convivência Dr. Mariano Dias. A entidade fica localizada na rua 8 entre avenidas 11 e 13. 
Os itens entregues pelos cravinos são açúcar, café, leite, pipoca e diversos tipos de doces, para 
serem utilizados na Festa Julina do Mariano Dias, marcada para a próxima quarta-feira, dia 17, 
com a participação de todos os assistidos daquela entidade.

Idoso aguarda cirurgia 
no corredor da Santa 

Casa de Barretos

Faixa Amarela parece não ter validade 
para motoristas nas ruas centrais

Grupo dos Cravos Vermelhos colabora com Festa 
Julina da Casa de Convivência Dr. Mariano Dias

Cartório Eleitoral 
realiza plantão 

de biometria 
neste sábado

Recinto Paulo 
de Lima 

Correa recebe 
exposição oficial 

do Ranking 
Nacional Nelore

Polícia Civil prende ladrões que 
furtaram 14 carros em Barretos e Guaíra

Faltam 75 policiais civis 
na seccional de Barretos

Mesmo com a expectativa 
do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
em concluir a reforma da 
Previdência na próxima terça-
feira (16), o governo federal 
jogou a toalha. O ministro da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
já admite que a votação do 
segundo turno da Proposta de 
Emenda à Constituição ficará 
para agosto, tempo para o Pa-
lácio do Planalto reagrupar o 
quórum para finalizar o debate 
na Câmara. Os aliados (líderes 
de partidos) pediram para 
o segundo turno ser votado 
apenas em agosto, enquanto o 
governo acelera a liberação de 
emendas parlamentares. O Pa-
lácio do Planalto tem soltado 
as verbas para os municípios 
a conta gotas, o que aumenta a 
desconfiança entre os aliados. 
Por ora, o governo liberou três 
lotes de emendas: R$ 439,6 
milhões, na quarta-feira (10), 
R$ 1,135 bilhão, na terça-feira 
(9), e R$ 176 milhões na quinta 
(11), em meio à votação da re-
forma no plenário na Câmara.

Previdência: 
2º turno fica 
para agosto



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

O pesquisador e professor, 
doutorando em Comunicação 
e Cultura e pós-graduando em 
Psicologia Junguiana, Leo-
nardo Torres, 29 anos, nos en-
viou um texto, digamos, “bem 
profundo”, sobre o cotidiano 
de grande parte da população 
na atualidade: a convivência 
com as redes sociais. Vale a 
pena ler e refletir profunda-
mente sobre o tema.  

As redes sociais digitais 
são cheias de mensagens posi-
tivas, fotos felizes, em lugares 
lindos, radiantes. Ostentação 
é uma palavra que é muito 
praticada diariamente. É foto 
com produtos, no espelho, nos 
restaurantes, bares, etc.

Grande parte dos coaches 
nos ajudam a ter maior au-
toestima e a traçar o nosso 
planejamento da carreira. E a 
beleza? Maquiagens para um 
lado, “corpo perfeito” para 
outro. Dicas, dicas e mais 
dicas. Como você deve fazer 
para isso e aquilo. 

No fim, é o que você deve 
fazer para não ser você e ser 
aquela imagem "photoshopa-
da" da rede. Ainda tem aquele 
comediante que faz todos rirem. 

Realmente, as redes sociais 
digitais têm muitas pessoas 
com vidas interessantíssimas. 
Se alienígenas nos observas-
sem pelas redes sociais, com 

Uma das maiores preocu-
pações dos pais, quando os 
seus filhos são pequenos, é 
a respeito dos acidentes que 
podem acontecer no dia a dia. 
Afinal, toda criança gosta de 
brincar e quando os adultos 
não estão por perto, podem 
ocorrer os acidentes.

As lesões bucais na infân-
cia estão entre uma das mais 
recorrentes, porque muitas 
crianças gostam de colocar 
objetos na boca e podem aca-
bar se machucando. Mas há 
maneiras de evitar que isso 
aconteça e se acontecer é ne-
cessário procurar o socorro.

Prevenção de 
lesões bucais

As crianças costumam cor-
rer e brincar quase que o dia 
todo e é aí que podem acon-
tecer lesões bucais e acidentes 
graves. Por isso, é necessário 
tomar algumas medidas para 
que você possa prevenir o acon-
tecimento desses acidentes.

Principalmente neste mês 
de férias, onde a garotada 

Um mês depois de o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL) 
sancionar lei que amplia as 
possibilidades de internação 
involuntária de dependentes 
de drogas, uma pesquisa do 
Datafolha mostra que esse tipo 
de tratamento tem amplo apoio 
da população.

Oito em cada dez brasilei-
ros acham que dependentes 
químicos deveriam ser inter-
nados mesmo contra a sua 
vontade para tratar o vício. 
Outra pergunta feita pelo Da-
tafolha dá uma ideia da dimen-
são do problema no país: 27% 
dos brasileiros afirmam ter um 
parente próximo envolvido 
com o consumo de drogas.

O instituto ouviu 2.086 
pessoas com mais de 16 anos 
em 130 municípios, nos dias 4 
e 5 de julho. A margem de erro 
é de dois pontos percentuais.

internação 
involuntária

O apoio à internação in-
voluntária, que é de 83% na 
população em geral, pouco 
varia quando se dividem os 
pesquisados por idade, renda 
ou escolaridade, permanecendo 
sempre acima de 70%. Os gru-
pos com menos percentuais de 
apoio a essa possibilidade são 
os mais jovens (74% entre os 
brasileiros de 16 a 24 anos) e os 
que têm ensino superior (75%).

A religião também influi 
pouco no apoio à internação 
para tratamento contra a von-
tade do dependente. Católi-
cos, evangélicos e seguidores 
de religiões afro-brasileiras, 
como umbanda e candomblé, 
têm índices de aprovação à 

medida acima de 80%. Só en-
tre os espíritas (72%) e entre 
os que não têm religião ou são 
agnósticos (70%) há apoio um 
pouco menor.

A lei sancionada em junho 
prevê que dependentes de 
drogas possam ser acolhidos, 
sempre de forma voluntária, 
em comunidades terapêuti-
cas que ofereçam tratamento 
voltado à abstinência. Essas 
comunidades são normalmente 
instituições de cunho religioso, 
algumas das quais já foram 
alvo de denúncias de desres-
peito a direitos dos usuários.

Quando se pergunta se o 
dependente que não tem con-
dições de decidir por si próprio 
deve ser internado se a família 
assim o quiser, o apoio é quase 
unânime: 94% dos ouvidos 
pelo Datafolha são favoráveis.

Essa taxa de aprovação é 
a mesma tanto entre os bra-
sileiros que têm familiares 
envolvidos com drogas quanto 
entre os que não têm.

O percentual de entrevista-
dos que diz ter familiares pró-
ximos envolvidos com drogas, 
pouco varia quando se leva em 
conta a escolaridade e a renda. 
Entre os que têm ensino fun-
damental, médio e superior, os 
percentuais são de 28%, 27% e 
27%, respectivamente, dentro 
da margem de erro, portanto.

Quando se analisa a renda, 
a maior incidência de relatos 
de familiares envolvidos com 
drogas é no grupo dos que 
têm renda familiar de até 2 
salários mínimos (29%); e a 
menor, entre os que têm renda 
familiar de entre 5 e 10 salá-

rios mínimos (21%).
Apesar da política de dro-

gas mais restritiva, com foco 
em abstinência e comunidades 
terapêuticas em detrimento 
da redução de danos, ser uma 
bandeira do atual governo con-
servador, os dados do Datafo-
lha mostram que a preferência 
política tem pouca ligação 
com o apoio às internações 
involuntárias.

A taxa de aprovação a essa 
possibilidade é similar entre 
quem disse ter votado em Bol-
sonaro e em Fernando Haddad 
(PT) nas últimas eleições: 86% 
e 81%, respectivamente.

A aprovação à internação 
involuntária a pedido da fa-
mília nos dois grupos é igual 
à registrada na população em 
geral: 94%.

A legislação brasileira faz 
distinção entre a internação 
compulsória (determinada 
pela Justiça) e a involuntária 
(determinada por um médico, 
com consentimento da família 
ou responsável legal).

O texto sancionado em ju-
nho prevê que a internação in-
voluntária também poderá ser 
feita a pedido de servidor da 
saúde ou assistência social ou 
de servidor de alguns tipos de 
órgãos públicos, sempre com 
autorização de um médico. 

Apesar do apoio dos bra-
sileiros, as internações invo-
luntárias são a exceção e não 
a regra, segundo especialistas. 
Ainda, especialistas defendem 
que internações involuntárias 
sejam feitas só em casos ex-
cepcionais. (com informações 
da Folha de S.Paulo)

Às 5h30 da manhã da última 
quarta-feira (10), o painel do 
Impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo atingiu 
a marca de R$ 1,3 trilhão, com 
11 dias de antecedência em 
relação ao ano passado. 

O valor corresponde ao to-
tal de impostos, taxas, multas 
e contribuições pagas pelos 
brasileiros, desde o primeiro 
dia do ano, para a União, os 
estados e os municípios. 

“O Brasil tem uma carga 

Você é falsamente feliz?

certeza eles concluiriam que 
a humanidade é muito feliz. 

Essa felicidade é falsa, na 
verdade. A única coisa que as 
redes sociais geram é inveja 
e infelicidade. Quanto mais 
alguém vê a vida falsamente 
perfeita de outros, mais ele 
questiona o porquê sua vida não 
é assim. Essa infelicidade leva 
para a ansiedade e depressão. 
Tudo isso é um grande teatro. 

Parece que estamos com 
medo de mostrar que somos 
imperfeitos, que choramos, 
que somos mortais, que sofre-
mos e, por vezes, a vida é um 
belo de um problema. 

À medida que escondemos 
nosso sofrimento, fingimos 
que eles não existem. O fato é 
que eles crescem e incomodam 
cada vez mais, até que você os 
perceba. Fingir que você não 
está sofrendo é sofrer duas 
vezes: sofre por fingir e, ainda, 
sofre por não se permitir sofrer. 

Sofrer faz parte da vida e 
não devemos negar tal emo-
ção e sentimento. Vale, no 
entanto, parar de passar uma 
falsa felicidade quando não 
estamos bem. E, talvez, até nos 
recolher, para dentro, para as 
redes internas, para dar ouvi-
dos à alma.

lesões bucais na infância
quer brincar quase 24 horas, 
por isso, é necessário tomar 
algumas medidas, como, entre 
elas, ter sempre um adulto por 
perto. Mais da metade dos aci-
dentes bucais ocorrem quando 
não existe ninguém “de maior” 
tomando conta dos pequenos.

Além disso, é fundamental 
se atentar ao local em que as 
crianças estão brincando, já 
que locais com objetos pon-
tiagudos, móveis com pontas 
ou lascas, facas e demais 
utensílios podem até mesmo 
ser fatais e ocasionar diversos 
tipos de acidentes.

Crianças muito pequenas ou 
bebês têm a mania de colocar 
objetos na boca, portanto, é 
fundamental retirar objetos cor-
tantes ou que possam oferecer 
qualquer tipo de risco do local.
Meu filho teve uM 
acidente bucal: o 

que fazer?
Mesmo com todas as preven-

ções, muitas vezes não estamos 
imunes de que aconteça algo 
com as crianças, não é mesmo? 

Por isso, ao ocorrer um 
acidente bucal com o seu filho, 
primeiramente, tente manter a 
calma e não entrar em deses-
pero. As crianças tendem a se 
assustar muito, portanto, os pais 
ou o adulto que estiver tomando 
conta do pequeno deve se acal-
mar para buscar soluções.

Acidentes bucais geralmente 
são sinônimos de muito sangue, 
portanto, é necessário lavar a 
região com água corrente fria. 
Depois, é necessário tomar me-
didas médicas e jamais medicar 
a criança por conta própria. 

Procure um pronto socorro 
e um dentista o quanto antes. É 
fundamental que o médico pos-
sa solucionar e detectar se houve 
algum agravamento mais sério 
nos dentes, gengiva e demais 
tipos de complicações dentárias.

Pesquisa Datafolha

oito em dez aprovam a internação 
involuntária de dependente de drogas

Brasileiros já pagaram r$ 1,3 trilhão em tributos 
aos cofres públicos em 2019, aponta Impostômetro
Marca foi registrada às 5h30 da última quarta-feira (10)

tributária muito alta e, além dis-
so, tem o sistema de impostos 
em cascata, ou seja, cobra-se 
imposto em cima de imposto. 
Temos, portanto, uma carga 
muito elevada para o nível de 
renda da população, penalizan-
do as pessoas com renda menor, 
que gastam proporcionalmente 
mais com itens básicos”, co-
mentou Ulisses Ruiz de Gam-
boa, economista da entidade. 

O Impostômetro foi implan-
tado em 2005 pela Associação 

Comercial de São Paulo, para 
conscientizar os brasileiros sobre 
a alta carga tributária e incentivá
-los a cobrar os governos por ser-
viços públicos de mais qualidade. 

 O painel está localizado 
na sede da entidade, na Rua 
Boa Vista, centro da capital 
paulista. Outros municípios 
e capitais se espelharam na 
iniciativa e instalaram seus 
painéis. No portal www.im-
postometro.com.br é possível 
acessar diversas informações.
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Bastidores
da Política

Com vários nomes a candi-
datos a prefeito de Barretos em 
2020, empresas que realizam 
pesquisas eleitorais vêm fa-
zendo medição de potencial de 
pré-candidatos. É bom lembrar 
que falta exatamente 1 ano 
para decisões de nomes dos 
futuros candidatos a prefeito.

Barretos tem vários nomes 
com potencial e ainda pode-
rá surgir alguma novidade, 
de última hora, que poderá 
surpreender a todos. Por este 
motivo, realizar pesquisa no 
momento, não faz sentido al-
gum. Quem está em primeiro 
lugar hoje poderá, sequer, ser 
candidato a prefeito.

Diversos partidos vêm ar-
ticulando a montagem de suas 
respectivas chapas para verea-
dor. O que é o mais importante 
dentro do cenário eleitoral é ter 
chapa completa.

Com a mudança da Lei Elei-
toral, os partidos terão que ter 
individualidade e chapa única. 

Mesmo sabendo que vários 
nomes já se colocaram à dispo-
sição, possivelmente Barretos 
terá 4 candidatos a prefeito. 

Quase 38% dos cargos 
da Polícia Civil na região de 
Ribeirão Preto estão vagos 
desde dezembro de 2018, se-
gundo dados fornecidos pelo 
Governo de São Paulo. Mas 
esse número vem crescendo 
todos os meses e beira os mil 
cargos vagos, em razão das 
aposentadorias e exonerações 
que aconteceram de 1º de ja-
neiro de 2019 até hoje.

Os dados para calcular a 
defasagem foram fornecidos 
ao Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Paulo 
(SINDPESP), em fevereiro 
deste ano, através da Lei de 
Acesso à Informação.

Para se adequar à legisla-
ção, oferecer um atendimento à 
população com qualidade e um 
tratamento digno aos policiais, 
o governo precisa contratar 
pelo menos 869 policiais, pois 
apenas 1.444 dos 2.313 cargos 
existentes na região de Ribeirão 
Preto estão ocupados. 

De 230 cargos previstos para 
a seccional de Barretos, apenas 
155 vagas estão ocupadas, 
registrando um déficit de 75 
policiais nos cargos de Dele-
gado, Escrivão, Investigador, 
Agente Policial, Agente de Te-
lecomunicações, Papiloscopista 
e Auxiliar de Papiloscopista. A 
seccional de Barretos abrange 
11 municípios da região. 

A defasagem do efetivo po-
licial civil é um problema que 
atinge todo o estado, mas no 
Deinter 3 ao qual a seccional 
de Barretos é ligada) a situação 
é grave, pois o índice é um dos 
maiores. Segundo o último 
levantamento do Defasômetro, 
do Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Paulo 
(SINDPESP), mais de 14 mil 
cargos estão vagos na Polícia 
Civil, um total de 33,96% de 

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) começou 
nesta sexta-feira (12) o pente-
fino nos seguintes benefícios 
previdenciários: Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
pensão por morte, aposentadoria 
por idade e por tempo de con-
tribuição. Serão analisados os 
benefícios que apresentam indí-
cios de fraude e irregularidade.

De acordo com o INSS, a 
revisão será prioritariamente nos 
BPCs – pagamento de um salário 
mínimo benefício a pessoas com 
deficiência ou idosos a partir de 
65 anos que comprovem não ter 

Desde a última quarta-feira 
(10), 90 dos 96 serviços do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social) podem ser feitos sem sair 
de casa, por meio do aplicativo 
e do site Meu INSS, ou pelo 
telefone 135, segundo o instituto.

Com os serviços automa-
tizados, não será preciso falar 
com um atendente, na maioria 
dos casos. O objetivo é agilizar 
o atendimento e reduzir o tem-
po de espera, segundo o INSS.

Cerca de 670 mil aten-
dimentos por mês que antes 

Pesquisa para prefeito não 
significa nada neste momento

Democraticamente é um 
direito de todo cidadão, mas 
não podemos nos deixar levar 
por informações antecipadas 
de pesquisas, pois, tudo será 

definido em 2020.
Vamos acompanhar de 

perto o desenrolar e as articula-
ções partidárias. Com certeza, 
quem é hoje não será amanhã.

Quase todos os serviços do InSS podem 
ser acessados por telefone e internet

Faltam quase 1.000 policiais 
civis na região de ribeirão Preto

De 230 cargos previstos para a região de Barretos, apenas 155 vagas estão ocupadas

todos os cargos existentes. Em 
Ribeirão, de forma exata, o 
índice é de 37,57%. 

Com um índice tão alto, 
quem sofre são os profissionais 
que precisam se desdobrar 
para não deixar a população 
desassistida e acabam sendo 
expostos a péssimas condições 
de trabalho, com jornadas inin-
terruptas e acúmulo de funções. 

“Existe uma falta de von-
tade política desses governos 
que, ao longo de mais de 20 
anos, não investiram de forma 
adequada na segurança pública 
da população e na Polícia Civil 
do Estado de São Paulo. A 
principal vítima é a sociedade. 
Essa falta de investimento faz 
com que a instituição não possa 
trabalhar de acordo com sua 
potencialidade. Muitas vezes 
nos deparamos limitados e até 
mesmo impedidos de podermos 
exercer as nossas atribuições”, 
avalia Raquel Kobashi Gallina-
ti, presidente do Sindicato dos 
Delegados de Polícia do Estado 
de São Paulo (SINDPESP).

 Por causa deste cenário, 
Raquel Gallinati, visita a re-
gião, às 15 horas da próxima 
segunda-feira (15), para con-
versar com os delegados do 
Deinter 3 sobre as suas princi-
pais dificuldades. Dada a im-
portância da visita e dos temas 
que serão tratados, diversos 
presidentes das subseções da 

OAB regional confirmaram 
presença. A reunião será na 
subseção da OAB de Ribeirão 
Preto, situada à Rua Cavalhei-
ro Torquato Rizzi, 215.

Além da defasagem de pro-
fissionais da Polícia Civil, o 
SINDPESP abordará problemas 
como a falta de coletes balísticos 
e munições e, também, o tra-
balho que está sendo realizado 
para conseguir o reajuste sala-
rial prometido pelo governador 
e a Reforma da Previdência 
para a Polícia Civil.

Raio-X
A ação integra uma série de 

reuniões que o sindicato está 
realizando em todas as regiões 
do Estado para mapear as con-
dições de trabalho dos policiais. 
“Estamos visitando todos os 
Deinters para saber quais as 
dificuldades enfrentadas em 
cada região. Sabemos que o 
deficit é um problema genera-
lizado em São Paulo, mas cada 
área tem suas particularidades. 
Ao final das visitas, os dados 
serão compilados e cobraremos 
do governador as melhorias na 
Polícia Civil”, afirmou a presi-
dente do sindicato. 

 A visita ainda tem como 
objetivo apresentar aos dele-
gados as ações e atividades do 
sindicato, as negociações com 
o governo estadual nos últimos 
três anos e os futuros projetos 
em favor da classe.

eram feitos, presencialmente, 
poderão ser realizados pela 
internet ou por telefone.

Apenas 6 serviços do INSS 
continuam sendo feitos apenas 
presencialmente: Perícia médica; 
Avaliação social; Vista ou carga 
de processos (consultas ao proces-
so); Realização de prova de vida; 
Devolução de documentos e Ou-
tros cumprimentos de exigências

"Esses seis que restam são 
os serviços em que é muito 
importante a presença do cida-
dão. Não é possível digitalizar 

uma perícia médica, por exem-
plo", disse Castro Júnior, dire-
tor de Atendimento do INSS.

Alguns benefícios, como a 
aposentadoria, podem ser libe-
rados poucas horas após o tra-
balhador dar entrada no pedido, 
se todos os dados estiverem no 
sistema, afirmou o diretor de 
Atendimento do INSS.

InSS começa pente-fino em benefícios 
com suspeita de irregularidades

meios para sobreviver.
Segundo o INSS, 

serão analisados, pelos 
próximos 18 meses, 3 
milhões de benefícios 
com indícios de irregu-
laridades apontadas por 
órgãos de controle como 
o Tribunal de Contas da 
União (TCU), a Contro-
ladoria-Geral da União 

(CGU) e a Força Tarefa Pre-
videnciária. Mas esse número 
pode aumentar.

O INSS também fará a aná-
lise de pedidos de benefícios 
pendentes de resposta há pelo 
menos 45 dias.

Serão pagos bônus de R$ 
57,50 por cada processo con-
cluído aos cerca de 11 mil 
servidores do INSS que se 
inscreveram para participar do 
programa. Eles farão a revisão 
dos benefícios com suspeitas de 
irregularidades e também darão 
vazão ao estoque de pedidos de 

benefícios pendentes de análise.
A revisão focará em irregu-

laridades como recebimento de 
benefícios mesmo após a morte 
do beneficiário e por pessoas 
que tenham a faixa de renda 
acima da permitida para con-
tinuar recebendo o benefício.

A convocação dos segura-
dos será feita prioritariamente 
por meio de caixa eletrônico 
na rede bancária. Outra forma 
de avisar os segurados que 
passarão pelo pente-fino será 
por envio de correspondência. 
Por isso, é importante os bene-
ficiários manterem atualizados 
seus endereços no INSS. Essa 
atualização pode ser feita pelo 
site Meu INSS.

Antes de iniciar efetiva-
mente o processo de revisão, o 
INSS informa que realizou 806 
mil notificações a segurados 
que recebem benefícios com 
algum tipo de inconsistência 
no 1º semestre deste ano.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (15/07) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

l ANALISTA DE CONTAS A RECEBER
l ANALISTA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
l ATENDENTE DE FAST FOOD
l AUXILIAR ADMINISTRATIVO
l AUXILIAR ESCRITURAÇÃO FISCAL
l AUXILIAR DE CONTABILIDADE
l CONFEITEIRO COM EXPERIÊNCIA 
EM DOCES E BOLOS

l DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS
l EDUCADOR SOCIA
l FUNILEIRO DE AUTOS
l MANICURE
l MECÂNICO DE AUTOS
l MECÂNICO DE AUTOS
l SALGADEIRO
l PROTÉTICO/TÉCNICO DENTÁRIO

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 início da temporada de 
seca no sudeste traz uma gran-
de ameaça para o setor sucro-
energético: os incêndios nos 
canaviais, com prejuízos para 
o meio ambiente e as usinas. 

Para reduzir esse impacto, a 
Tereos Açúcar & Energia Brasil 
vem fazendo investimentos em 
tecnologia e na melhoria de 
processos. Na safra 2018/19, 
com o programa de prevenção e 
combate a incêndios, a empresa 
conseguiu uma redução de 50% 
de área incendiada. 

Esse resultado se mostra 
ainda mais expressivo levan-
do-se em conta que, no perío-
do, houve diminuição de 22% 
nas chuvas na região noroeste 
de São Paulo, onde estão as 
sete unidades do grupo.

Segundo o diretor de Susten-
tabilidade da Tereos, Edilberto 
Bannwart, essa diminuição das 
ocorrências pode ser atribuída a 
uma série de iniciativas presen-
tes no programa de prevenção e 
combates a incêndios, implanta-
do pelo grupo. 

“Além do sistema de mo-
nitoramento dos canaviais via 

Com número recorde, 99,59% 
do rebanho bovídeo de São Pau-
lo está vacinado contra a febre 
aftosa. O percentual é referente 
à primeira etapa de imunização 
2019, realizada no mês de maio.

Segundo dados do EDA 
(Escritório de Defesa Agro-
pecuária), o rebanho bovídeo 
de Barretos atingiu 99,45% 

Uma pesquisa realizada pela 
Sociedade Brasileira de Urolo-
gia esclareceu, nesta semana, 
as principais dúvidas sobre as 
principais doenças que acome-
tem o público masculino, a im-
portância de procurar o médico 
para um diagnóstico preciso e 
detecção precoce de doenças e 
se o homem tem se preocupado 
mais em cuidar da saúde e se 
passou a se cuidar mais.

A pesquisa mostrou, por 
exemplo, que 51% dos homens 
que procuraram um especialis-
ta já fizeram o exame de toque 
retal, 15% dos pesquisados 
disseram ter ido ao consultório 
há mais de três anos e 34% 
não fazem o acompanhamento 

rebanho bovídeo de Barretos atinge 
99,45% de vacinação contra a febre aftosa
Percentual atinge 150.762 de animais aptos para a vacinação

de vacinação contra a doença.
Com estes percentuais, o 

Estado de São Paulo bateu um 
novo recorde no índice de va-
cinação contra a febre aftosa na 
primeira etapa da campanha de 
vacinação. O índice superou a 
marca anterior de vacinação total 
do rebanho, que foi de 99,41%, 
segundo dados da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento. 

Dados do sistema informati-
zado Gestão de Defesa animal e 
Vegetal (Gedave) da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 

mostram que o rebanho paulista 
envolvido na campanha, de um 
total de 10.557.596 bovídeos 
(bovinos e bubalinos), está 
distribuído em 125.426 pro-
priedades rurais.

Durante a campanha, a 
equipe da Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária, órgão da 
secretaria responsável pela de-
fesa da sanidade dos rebanhos 
e culturas do Estado, fiscalizou 
e acompanhou um total de 
1.138 vacinações, assistindo a 
vacinação de 85.782 bovídeos.

Tereos obtém redução de 50% em áreas queimadas
Programa de prevenção e combate inclui melhoria de 

processos e uso de satélites para detecção rápida de focos

satélite, estamos aprimorando a 
nossa estrutura de combate aos 
focos”, comentou o executivo.

A Tereos foi pioneira no uso 
de sistema de monitoramento 
por satélite. Com a adição de 
um satélite mais moderno em 
2018, a velocidade para detec-
ção dos focos de incêndio caiu 
para seis minutos, e a empresa 
contabilizou uma diminuição 
de 20% no número de focos 
nas áreas de plantio próprio.

Além da redução de 50% 
da área incendiada, foi regis-
trada uma queda no volume de 
cana incendiada em 38%, na 
safra de 2018/19, e 19% menos 
focos no mesmo período, com-
parado à safra anterior. 

SatéliteS da NaSA 
O sistema de monitoramento 

adotado pela Tereos, feito por 
meio de 13 satélites meteoroló-
gicos operados por agências go-
vernamentais (entre elas a Nasa), 
faz envios automáticos de alertas 
das ocorrências de incêndio dire-
tamente à Central de Controle da 
empresa, na unidade Cruz Alta, 
em Olímpia (SP), o que permite 
respostas ágeis e controle ime-
diato nas áreas atingidas.

 Com a evolução da ferra-
menta e a adição de satélites 
mais precisos, foi possível 
diminuir o tempo de detecção 
dos focos de incêndio para 
apenas 6 minutos (antes, o 
tempo médio era de 1h30).

SAÚDE MASCULINA

Pesquisa revela que 51% dos homens que procuraram 
o urologista já fizeram o exame de toque retal

recomendado pelos médicos, 
pois se consideram saudáveis.

Mesmo na ausência de sin-
tomas, cerca de 20% dos pa-
cientes com câncer de próstata 
são diagnosticados somente 
pela alteração no toque retal. 

A Sociedade Brasileira de 
Urologia - SP recomenda que 
homens a partir dos 45 anos e com 
fatores de risco, ou 50 anos sem 
fatores de risco, devem ir anu-
almente ao urologista para fazer 
este exame, que permite ao médi-
co avaliar alterações da glândula, 
como endurecimento e presença 
de nódulos suspeitos, bem como 
o exame de sangue PSA (antígeno 
prostático específico).

Outros exames poderão ser so-

licitados se houver suspeita, como 
as biópsias, que retiram frag-
mentos da próstata para análise, 
guiadas pelo ultrassom transretal. 

Se a doença for diagnos-
ticada logo no início, aumen-
tam-se em 90% as chances de 
cura. O incentivo da mulher e 
da família é importante para 
conscientizar o homem sobre 

a importância da prevenção, 
destacam os especialistas.  
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

O Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
proibiu a venda de azeites de 
oliva de seis marcas, após a 
fiscalização ter encontrado 
produtos fraudados e impró-
prios ao consumo. 

Por isso, deverão ser re-
colhidos dos supermercados 
e atacados de todo o país os 
azeites das marcas Oliveiras 
do Conde, Quinta Lusitana, 
Quinta D’Oro, Évora, Costa-
nera e Olivais do Porto. 

O ministério continua in-
timando as redes varejistas 
e atacadistas (onde foram 
encontrados os produtos frau-
dados) a informar os estoques 
existentes, sob pena de autu-
ação em caso de omissão de 
informações. Os responsáveis 
pelas marcas são Rhaiza do 
Brasil Ltda., Mundial Distri-
buidora e Comercial Quinta 
da Serra Ltda.

Os comerciantes que forem 
flagrados vendendo os produtos, 
após as advertências, serão de-
nunciados ao MPF (Procuradoria 
Regional dos Direitos do Cida-
dão), encaminhados à Polícia 
Judiciária para eventual respon-
sabilização criminal e multados 
em R$ 5 mil por ocorrência com 
acréscimo de 400% sobre o valor 
comercial dos azeites.

A fiscalização do ministé-
rio encontrou os produtos frau-
dados em oito estados, desde 
Alagoas até Santa Catarina, 
em redes de atacado, atacarejo 
e pequenos mercados. 

Foram analisadas 19 amos-
tras do Oliveiras do Conde, 
oito do Quinta Lusitana e duas 
da marca Évora. Da Costane-
ra e Olivais do Porto foram 
encontrados rótulos em uma 
fábrica clandestina, em Gua-
rulhos (SP).

“Atualmente, o azeite de 
oliva é o segundo produto 
alimentar mais fraudado do 
mundo, perdendo apenas 
para o pescado”, alerta o De-
partamento de Inspeção de 
Produtos de Origem Vegetal 
do ministério. 

O diretor do órgão, Glauco 
Bertoldo, adverte que a adul-

Ingredientes
1 kg de farinha de trigo
60 g de fermento seco
20 g de sal
50 g de margarina ou gordura
600 ml de água
10 g de melhorador ou reforçador
Um envelope de caldo de creme de cebola, previamente 
fervido e frio.
Modo de fazer
Retire da receita um litro de água e ferva o envelope de sopa 
de cebolas. Deixe esfriar, agregue aos demais ingredientes da 
receita e faça a massa. Em seguida, dê descanso para a massa 
de uma hora. Modele os pães em formato de pão 
mandi, com 80 gramas de massa cada um 
Em seguida, recheie os pães com 
cebolas picadas bem finas.

Pão de cebola para lanche e festa
Ministério proíbe venda de 

azeite de oliva de seis marcas 
após descoberta de fraudes

teração e falsificação de azeite 
de oliva, além de ser fraude ao 
consumidor, é crime contra a 
saúde pública.

AlertAs
O ministério alerta que o 

consumidor deve desconfiar 

de azeites muito baratos, pois, 
em geral, são fraudados. Glau-
co Bertoldo constatou que os 
produtos fraudados custam em 
média entre R$ 7 e R$ 10, e o 
verdadeiro azeite de oliva tem 
preço a partir de R$ 17.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Façamos da interrupção um caminho novo. Da queda um passo 
de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro.

A aluna do curso de Direito, 
Fernanda Maia Iunes, e as 
professoras Cláudia Regina 
Zani Luz e Lúcia Aparecida 
Parreira, formaram a delegação 
que representou o Unifeb na 3ª 
edição do programa “Formação 
de Estudantes Líderes”, nas 
renomadas instituições de en-
sino como Harvard University 
e Massachusetts Institute of 
Technology, em junho, nos Es-
tados Unidos. Durante três dias, 
universitários e professores de 
diversos cursos puderam viven-
ciar experiências, desenvolver 
habilidades de liderança e 
acompanhar cinco workshops sobre temas atuais relacionados à cria-
tividade e inovação. O programa levou 30 estudantes representando 
10 instituições de ensino, de cinco estados brasileiros, com o objetivo 
de capacitar os estudantes para que eles se tornem referência nos 
projetos acadêmicos e avancem os esforços de internacionalização 
de suas respectivas instituições de ensino superior.

Jovens talentos de todo o 
país já podem fazer sua ins-
crição para participar do 4º 
Barretos Kids, Festival Infan-
tojuvenil de Música Sertaneja, 
que acontece no Rancho do 
Peãozinho, durante a Festa do 
Peão de Barretos.

Podem participar cantores ou 
duplas que serão divididos em 
duas categorias: crianças de 6 a 
12 anos e jovens de 13 a 17 anos.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas até o 
dia 7 de agosto pelo e-mail 
barretoskids4@gmail.com ou 
pelo telefone/WhatsApp (17) 
98108-3682.

4º Barretos Kids
O 4º Barretos Kids acon-

tece no dia 17 de agosto, às 
10 horas, no Rancho do Peão-
zinho, durante a 64ª Festa do 
Peão de Barretos. O festival 
foi criado com o objetivo de 
encontrar e dar visibilidade 
para jovens talentos da mú-
sica sertaneja. Os vencedores 
das duas categorias receberão 
premiações em dinheiro.

Oitos casais disputaram no sá-
bado (6), o título de Miss e Mister 
Rodeio Brasil 2019, em concurso 
de beleza realizado na praça de 
alimentação do North Shopping 
Barretos, em Barretos, a capital 
country do Brasil. Foram vencedo-
res a estudante barretense, Mariana 
Roberti, e o fotógrafo catanduvense, 
Oséias Alexandre. Mais de cinco mil 
internautas acompanharam a trans-
missão, ao vivo, pelo Facebook da 
Lombarts Comunicação. O evento 
foi uma realização da Agência Mil-
ton Figueiredo, com produção de R 
Costa Produções e Vale do Turismo. 
(Foto: Márcio Oliveira)

O mês de aniversá-
rio de Barretos ganha 
exposição mais que es-
pecial no projeto Arte no 
Shopping. Uma amostra 
do amplo trabalho do 
artista plástico brasi-
leiro mais popular no 
mundo, Romero Britto, 
ganha destaque no Nor-
th Shopping Barretos 
graças a uma iniciativa 
de Robson Britto, irmão 
do artista e proprietário 
do Studio Robson Britto em SP. É a primeira vez que uma mostra de 
Romero Britto acontece na cidade de Barretos. Serão expostas varie-
dades em obras, originais inéditos, esculturas, giclê e gravuras com 
o estilo inconfundível de as cores vibrantes do artista. Imperdível!!!

Um novo canal de comuni-
cação com clientes e lojistas. A 
primeira edição da Revista North 
Shopping Barretos foi lançada 
nesta semana e já ganhou muitos 
locais badalados da cidade, em 
distribuição gratuita. O veículo, 
que tem versão impressa e digital, 
inclusive com aplicativo para IOS 
e Android, traz desde dicas cul-
turais da região a entrevista com 
celebridades. Nesta edição tem a 
atriz Paola Oliveira, passando por 
tendências da moda e decoração, 
sugestões de compra, turismo, 
gastronomia e comportamento. 
Com periodicidade bimestral, são 
2,5 mil exemplares recheados de 
novidades, não apenas do North 
Shopping e de seus lojistas, mas 
também de empresas que acredi-
tam no potencial da região atendi-
da pelo centro de compras. Para 
o gerente do shopping, Ricardo 
Martins Marques, a revista é 
mais uma forma de aproximação 
do público frequentador. “Busca-
mos sempre novas ferramentas 
de comunicação com nossos 
clientes. Esta revista chega para 
mostrar um pouco mais de nós e 
inova ao buscar em uma mídia 
tão tradicional quanto o docu-
mento impresso em papel”, diz. 
A gerente de marketing, Letícia 
Pires, que coordenou as pautas 
junto à equipe especializada da 
empresa de comunicação Goya 
Conteúdo Corporativo, chama a 
atenção para o resgate da ex-
periência de “folhear uma mídia 
com conteúdo relevante, onde 
a informação é sim o principal 
papel. Aproveitamos o know how 
da Goya para gerar o melhor 
conteúdo”, informou. Para ter um 
exemplar impresso da Revista 
North Shopping Barretos basta 
visitar o centro de compras e 
pegar em uma das lojas. Para ler 
de maneira digital há a opção de 
entrar no site pelo link https://bit.
ly/2XsIvde ou baixar o aplicativo 
no App Store e Google Play.

Escalada, tobogã e  pula-pula 
num só brinquedo. A diversão é 
garantida na atração que che-
gou  ao North Shopping Barretos 
nestas férias: a Selva Mágica. 
Um brinquedo inflável gigante, 
com acabamento detalhado em 
impressão digital com vários 
animais da selva, como elefante, 
girafa, leão, macaco, abelhas 
e borboletas. O design colorido 
deixa o brinquedo ainda mais 
atrativo. Para a criançada soltar 
o bicho, o Selva Mágica está a 
disposição na Praça de Eventos 
do North Shopping Barretos até o 
dia 31 de agosto, durante todo o 
período de funcionamento do cen-
tro de compras. Com monitores 
especializados, apenas crianças 
menores de 4 anos precisam 
estar acompanhadas de respon-
sável e o regulamento completo 
está disponível no site www.nor-
thshoppingbarretos.com.br

Duplas de violeiros da cidade de Barretos já podem se 
inscrever na segunda edição da “Violeira Gedeão da Viola”, 
evento que incentiva a preservação da cultura caipira, ho-
menageando um dos mais importantes violeiros de todos os 
tempos.  A disputa acontece na próxima sexta-feira e sábado, 
19 (eliminatória) e 20 de julho (final), no Recinto Paulo de 
Lima Corrêa, a partir das 19h30. São 12 vagas para duplas 
da cidade, que tenham um trabalho inédito no estilo serta-
nejo raiz, também denominado música caipira. As inscrições 
podem ser feitas na sede da secretaria municipal de Cultura, 
na esquina da avenida 15 com a rua 18, antigo prédio do 
Fórum, no centro da cidade, das 8 às 14, gratuitamente. Os 

integrantes da dupla devem apresentar apenas os documentos pessoais. Serão aceitas as 12 primeiras inscrições. 
Caso o número disponível não seja preenchido, será aberta nova chamada para duplas de outras cidades.

Rafael Lemos e Carol Ceconeto foram os vencedores 
da 3ª edição do festival (Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (12), o Rotary Club de Barretos realizou a ce-
rimônia de transmissão de cargos e posse da presidente Vera Lúcia 
Nicolau Gori. A festiva aconteceu na Bella Capri Pizzaria. A diretoria 
será composta, também, pelo secretário Fernando Henrique Correa 
Castilho, pelo tesoureiro Paulo Fernando Mazer, pelo protocolo Ra-
phael Gonçalves Dutra e pelo administrador Mohamad Youssef Abou 
Hemine. Vera Gori recebeu a presidência de Amadeu Ferreira Dutra. 
"Ao mesmo tempo que é uma honra ser presidente, é uma função 
de muita responsabilidade",  disse Amadeu Dutra. Para Vera Gori, o 
trabalho do Rotary é nobre, pois, "nos dedicamos em melhorar a vida 
das pessoas na comunidade em quem vivemos". Vera Lúcia Nicolau 
Gori, casada com José Carlos Gori, tem dois filhos: Rafael e Vinícius. 
É professora da rede estadual de ensino e  diretora há três anos da 
Escola Estadual Coronel Almeida Pinto. Conheceu o Rotary em 2007 
quando seu filho Vinícius Gori ingressou no Rotary São José do Rio 
Preto-Jardins. Participou de Intercâmbio  da Amizade na Austrália. 
Ingressou em 2016 no Rotary Club de Barretos, sendo Sueli Noronha 
Kaiser sua madrinha. Na foto, Vera Gori ao lado de seu filho Rafael.

North 
Shopping 
Barretos 

lança revista

Selva Mágica 
chega ao  North 

Shopping Barretos

Nova Diretoria do Rotary tomou posse nesta sexta

Aluna e professoras do Unifeb em Harvard

Vencedores do Miss & Mister 
Rodeio Brasil 2019

Confirmada exposição de 
Romero Britto no North Shopping

abertas as inscrições para o 4º Festival 
Infantojuvenil de Música Sertaneja

Barretos Kids acontece durante a 64ª Festa do Peão de Barretos e 
os interessados podem se cadastrar até o dia 7 de agosto

soBre a Festa do 
Peão de Barretos

A Festa do Peão de Barre-
tos chega à sua 64ª edição e 
acontece de 15 a 25 de agosto. 
São mais de 100 shows duran-
te os 11 dias de evento, com os 
principais nomes do universo 
sertanejo, como o projeto 
AMIGOS (reunindo, no mes-
mo palco, Zezé Di Camargo 
& Luciano, Chitãozinho & 
Xororó e Leonardo), Simone 
& Simaria, Gusttavo Lima, 
Fernando & Sorocaba, além 
de espaço para outros ritmos 

como o swing baiano de Ivete 
Sangalo. Na programação 
esportiva tem rodeio todos os 
dias nas modalidades Touro, 
Cavalo/cutiano, sela america-
na e bareback, Três Tambores, 
Team Penning e Working 
Penning. A tradição dos peões 
de boiadeiro é mantida com 
o Concurso Queima do Alho, 
Concurso do Berrante, apre-
sentações de catira e um palco 
destinado somente à moda de 
viola, o Raízes Sertanejas. 
Para saber mais sobre o evento 
acesse independentes.com.br

recinto recebe segunda edição 
da “Violeira Gedeão da Viola” 
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Os convênios assinados 
neste mês de julho entre a pre-
feitura de Barretos e as entida-
des que trabalham com edu-
cação infantil, cadastradas no 
município, prevêem repasses 
de até R$ 4.300,00 por criança 
matriculada, a partir de agos-
to deste ano, valor com base 
nos recursos repassados pelo 
FUNDEB por aluno. 

Um aumento significativo 
no repasse, que vai permitir o 
aumento real do atendimento, 
que hoje é de 532 crianças, de 
zero a três anos de idade, aten-
didas por essas entidades atra-
vés do convênio com a Secre-
taria Municipal de Educação.

Desde 2017, quando houve 
a garantia de isonomia entre 
todas as entidades de educação 
infantil conveniadas (que pas-
saram a receber o mesmo va-
lor por aluno), o aumento vem 
acontecendo de maneira gra-
dativa, chegando a 222,73% 
em alguns casos, como da en-
tidade Nossa Casinha, que re-
cebia o menor valor por aluno 
em 2017, de R$ 1.930,54.

“A remuneração mais jus-
ta motiva a continuidade dos 

Os integrantes da Associa-
ção dos Pescadores Amadores 
de Barretos e região, liderados 
pelo presidente Wilson Apa-
recido de Souza, mantiveram 
reunião na última quarta-feira 
(10), para definirem os detalhes 
de mais um evento Pirapesca.

A realização da 3ª Pira-
pesca foi agendada para o dia 
20 de outubro, na Região dos 
Lagos. Segundo Wilson Apa-
recido de Souza, a prefeitura 
estará apoiando o evento com 
a montagem do palco e doa-
ção dos peixes, ficando o res-
tante a cargo da entidade.

“Em vez de 1 kg de ali-
mento não perecível, teremos 
uma inscrição simbólica de 
R$10, que dará direito a levar 
os peixes para casa e concor-
rer ao sorteio de vários prê-
mios, entre eles, uma canoa 

associação dos Pescadores 
anuncia Pirapesca para outubro

de 6 metros e borda alta, um 
televisor, bicicleta e outros 
prêmios”, segundo Wilson.

Os interessados já podem 
fazer a inscrição com os in-
tegrantes da entidade ou na 

sede da associação, localiza-
da junto ao Escritório Modelo 
localizado na avenida 17 en-
tre as ruas 16 e 18. Na foto, 
público durante o Pirapesca 
2018 na Região dos Lagos

Verba da educação municipal para 
entidades parceiras dobra em dois anos

trabalhos e garante ainda mais 
qualidade, uma vez que fun-
cionários trabalham com ale-
gria”, ressaltou a presidente da 
entidade, Madalena Almado.

O prefeito Guilherme Ávila 
destacou o importante trabalho 
realizado pelas seis entidades 
conveniadas. “Temos inves-
tido muito na educação, pois 
temos a certeza de que esse é 
o caminho para uma Barretos 
melhor, num futuro próximo. A 
rede municipal vem recebendo 
elogios com o material didático 
Anglo e com a qualidade das 
escolas, que receberam novos 
móveis, equipamentos e refor-

mas”, disse o prefeito.
“Mas o trabalho realizado 

pelas entidades na educação 
infantil é fundamental para 
a cidade, pois supre uma de-
manda grande com qualida-
de; por isso, reconhecer esse 
trabalho é investir com verbas 
mais justas”, frisou o prefeito.

“Reconhecemos e enaltece-
mos o importante trabalho de-
senvolvido pelas nossas entida-
des e essa valorização tem como 
finalidade  continuar oferecendo 
educação de qualidade para to-
dos as crianças do município”, 
reforçou a secretária municipal 
de Educação, Valéria Recco.

Um novo golpe, veiculado 
por meio de mensagens no 
aplicativo WhatsApp, pro-
mete a liberação instantânea 
do décimo terceiro salário do 
Bolsa Família para benefici-
ários do programa, segundo 
informações divulgadas pelo 
Ministério da Cidadania na 
última quinta-feira (11) e no-
ticiado pela Agência Brasil.

De acordo com o alerta, a 
mensagem fraudulenta con-
tém um link que redireciona o 
usuário para uma página onde 
são solicitados os dados pes-
soais, como nome completo, 
CPF e endereço. A mensagem 
exige ainda que a vítima com-
partilhe o link com todos os 
seus contatos para que o pa-
gamento seja efetuado.

Ministério alerta para fraude sobre 
13° do Bolsa Família via Whatsapp

O Ministério da Cidadania 
informou que não solicita da-
dos pessoais via WhatsApp ou 
o compartilhamento de links 
como condição para conces-
são de benefícios do Programa 
Bolsa Família. De acordo com 
o Departamento de Benefícios 
do ministério, para o recebi-
mento do repasse não é neces-
sário fornecer qualquer infor-
mação adicional das famílias.

O ministério esclareceu, 
ainda, que o governo federal 
não faz nenhum tipo de coleta 
de dados por meio das redes 
sociais e que a atualização de 
informações de famílias be-
neficiárias de programas so-
ciais deve ser feita, exclusiva-
mente, no órgão responsável 
no município.

A Trouw Nutrition, líder 
global em nutrição animal, 
também é movida pelos valo-
res de cuidado e colaboração. 

Esse propósito levou a em-
presa a firmar parceria com o 
Hospital de Amor de Barretos, 
assumindo o compromisso so-
cial de doar parte do seu fatu-
ramento para ajudar a custear 
a manutenção do hospital, que 
deve atender mais de 200 mil 
pessoas em 2019.

“Visitamos recentemen-

Trouw nutrition doará parte da receita de vendas da 
linha Bellman para o Hospital de amor de Barretos

te o Hospital de Amor. Foi 
um dos dias mais felizes que 
já vivi. A visita ao hospital 
mostra como a dedicação e 
a perseverança de pessoas 
transforma o mundo. Impos-
sível não ter o coração toca-
do. Estamos envolvendo a 
empresa nesse projeto. Um 
percentual das vendas da li-
nha Bellman será repassado à 
instituição. Além disso, tam-
bém abrimos a possibilidade 
de os colaboradores da Trouw 

participarem. A grata surpre-
sa: somente no dia do anún-
cio dessa parceria, nada me-
nos do que 167 profissionais 
passaram a contribuir com o 
Hospital de Amor”, informou 
Stefan Mihailov, presiden-
te da Trouw Nutrition para a 
América Latina. 

Em 2018, o Hospital de 
Amor atendeu 192.215 pacien-
tes, fez 948.842 procedimentos, 
realizou 23.732 internações, 
fez 102.258 quimioterapias e 
ofereceu 9.500 refeições gra-
tuitas servidas diariamente, 
além ofertar 587 leitos em 11 
alojamentos institucionais para 
acomodar os pacientes carentes 
e acompanhantes de cidades 
mais distantes. 

Há 57 anos o Hospital de 
Amor (nova denominação do 
Hospital do Câncer de Bar-
retos) promove tratamento 
humanizado, gratuito e de 
excelência para pacientes 
oncológicos. 
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Esportes

Equipe de Jiu 
J i tsu de Barre-
tos disputa neste 
domingo (14), as 
8h30, em Rio Preto, 
a etapa do Circui-
to Interior. Quatro 
atletas representam 
a equipe: Rogério 
Nogueira (faixa 
roxa até 65 kg + 
absoluto), Carlos 
Arantes (faixa roxa 
máster até 85 kg), 
Ju l i ano  Pa ixão 
(faixa roxa máster 
acima de 90 kg) e 
Vinícius Mathias 
(faixa marrom até 
75 kg). Ítalo Lu-
zitano é o técnico 
barretense.

Ao vencerem, respectivamente, o Atletas de Christo por 5 x 3 e Nogueira Companhia do Es-
porte pelo mesmo placar, as equipes da Turma do Flavinho e Barretos Dois conquistaram as vagas 
para a final do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos foram disputados no último sábado 
(6), no Rochão. A final será disputada neste sábado (13), também no Rochão. Na preliminar, às 
14 horas, acontece a disputa pelo terceiro lugar. Esta é a 24ª edição do certame, realizado pela 
prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A equipe de handebol masculino da secretaria municipal de Esportes e Lazer de Barretos 
recebe neste domingo (14), as equipes sub 13, sub 16 e sub 18, de Campo Florido, para jogos 
amistosos. As partidas acontecem no ginásio do Conjunto Poliesportivo Municipal Rochão. A 
entrada é franca. O primeiro jogo começa às 14 horas. A técnica barretense, Luciana Zímaro, 
convida os esportistas para prestigiarem as equipes.

BARRETOS NÃO TEM TURISMO RURAL
A afirmação foi feita por um leitor, que fotografou a placa em uma das vias públicas de entrada 

e saída da cidade. O leitor ainda afirmou que ele entende que há falta de interesse das pessoas em 
buscar cursos de qualificação profissional para exercer funções no turismo receptivo, para recep-
cionar quem tem interesse em conhecer o que o município oferece de lazer e cultura na zona rural. 
Mas, o leitor observou, também, que na sua “humilde opinião” não é só falta de interesse da popu-
lação, mas também do poder público e dos empresários na iniciativa privada. Está dado o recado.

Barretos Dois e Turma do Flavinho disputam a final do Campeonato Municipal de Futsal

Handebol masculino disputa 
amistoso com Campo Florido no Rochão

Jiu Jitsu de Barretos participa 
de Circuito em Rio Preto

A equipe de Jiu-Jitsu de Barretos - Team 
Luzitano conquistou sete medalhas 
(três de ouro, três de prata e uma de 
bronze), na segunda etapa do Circuito 
Open Arena de Jiu-Jitsu, disputado em 
Monte Alto, no último sábado (6). Na foto, 
primeiro lugar para Rogério Nogueira, 
que faturou duas medalhas de ouro
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Ainda em fase piloto, uma 
unidade móvel desenvolvida 
para rastrear câncer de pulmão 
já detectou um caso da doença 
e outros dois tipos de cânceres, 
desde o início de seu trabalho.

O projeto é do Hospital de 
Amor de Barretos, que tem o 
objetivo de combater a mais 
letal entre as neoplasias malig-
nas. A carreta foi desenvolvida 
em parceria com uma empresa 
holandesa e com recursos do 

A prefeitura de Barretos 
confirmou que a partir do 
dia 27 de julho, têm início a 
Campanha de Vacinação An-
tirrábica no município. 

De acordo com a Vigilância 
Sanitária, serão três etapas nos 
sábados (27 de julho, 3 e 10 de 
agosto), com a meta de imuni-
zar 85% da população canina 
e felina de Barretos.

A vacinação para cães e 
gatos contará com 17 postos de 
vacinação, que funcionarão das 
9 às 16 horas, abrangendo todas 
as regiões de Barretos e a zona 
rural, incluindo Alberto Mo-
reira, Ibitu, Cachoeirinha, Três 
Barras e ranchos do Rio Pardo.

Na zona urbana, os postos 
de vacinação estarão funcio-

nando nas Unidades Básicas de 
Saúde (Nova Barretos, Marília, 
Cecapinha, Barretos II, Derby 
Club, CSU, São Francisco, Los 
Angeles e América), no Centro 
Comunitário Califórnia, na sede 
do Sindicato dos Servidores Pú-
blicos Municipais, na Região dos 
Lagos, no Tiro de Guerra, além 
das praças Padre Primo (Largo do 
Rosário), São Benedito, São Se-
bastião, do Bom Jesus e do bairro 
Vida Nova Barretos (na Avenida 
Central, ao lado Mini Mercado).

Na zona rural, os postos 
estarão instalados no distrito 
do Ibitu (dia 27) Alberto Mo-
reira e ranchos do Rio Pardo 
(3 de agosto) e Fazendas Ca-
choeirinha e Três Barras (10 
de agosto).

Campanha de Vacinação 
antirrábica começa 
no dia 27 de julho

Unidade móvel do Hospital de amor de Barretos 
faz exame gratuito para detectar câncer de pulmão

Somente pessoas que estejam no grupo de risco vão poder passar pelo procedimento e médico fará encaminhamento para especialista

MPT (Ministério Público do 
Trabalho), oriundos de multas 
recebidas pelo órgão.

Só em 2018, o hospital tratou 
cerca de 1.300 pacientes com a 
doença, dos quais 400 eram casos 
novos. O exame, indisponível no 
SUS e em parte da rede privada, 
consiste em uma tomografia com-
putadorizada de baixa dose, feita 
com radiação que se assemelha a 
4 ou 5 raio-X de tórax. 

Foram examinados até ago-

ra 150 pacientes, todos de 
Barretos. Em 15 foram en-
contrados nódulos suspeitos, 
o que resultou na marcação de 
reavaliação em três meses. Um 
paciente foi diagnosticado com 
câncer de pulmão e já está em 
tratamento. Outros dois tinham 
tumores de mama e esôfago.

A decisão de implantar 
a carreta móvel se deveu à 
tentativa de diagnosticar mais 
precocemente a doença e, tam-

bém, combater a exposição aos 
fatores de risco.

Entre os sintomas de alerta 
estão tosse, tosse com sangue, dor 
no peito e falta de ar. A maioria 
dos pacientes, quando diagnosti-
cados com a doença, já estão nos 
estágios 3 ou 4, os mais graves.

Segundo oncologistas do 
hospital, 80% dos casos de 
câncer de pulmão têm elo 
direto com a inalação da fu-
maça do tabaco e um fumante 

passivo tem de 25% a 30% 
mais chances de desenvolver a 
doença do que uma pessoa que 
não convive com quem fuma.

“A doença é mais frequente 
em pessoas de famílias mais 
vulneráveis socialmente, que 
são os que mais fumam e os 
que fumam de uma forma mais 
pesada. E são esses os pacientes 
que dependem estritamente do 
SUS. E no Brasil não existe o 
rastreamento no sistema públi-
co”, apontam os especialistas.

A situação se agrava devido 
ao alto consumo de cigarros 
contrabandeados do Paraguai, 
na avaliação dos especialistas, 
por terem teores de nicotina e 
alcatrão desconhecidos.

Os cigarros paraguaios re-
presentam 55% de todos os 
que circularam em São Paulo 
no ano passado, segundo dados 
divulgados pelo Instituto Bra-
sileiro de Ética Concorrencial.

RESTRITO
Diferentemente do que 

ocorre com outras unidades 
móveis criadas pelo hospital, 
os exames serão feitos somente 
em pacientes que estejam no 

grupo de risco: pacientes entre 
55 e 75 anos, que sejam fuman-
tes atuais ou que tenham parado 
há menos de 15 anos e que 
tenham histórico de tabagismo 
superior a 30 anos/maço.

Para calcular o último dos 
pré-requisitos, basta multiplicar 
o número de maços de cigarro 
que o paciente fumava por dia, 
em média, pelo total de anos que 
fumou. Se fumou dois maços por 
dia durante 20 anos, por exemplo, 
o paciente tem 40 anos/maço.

A triagem na unidade de 
pulmão é feita por um médico 
e o paciente já sai encaminha-
do a um especialista.

O programa piloto está 
sendo feito no hospital em 
Barretos, após parceria com 
a prefeitura, para examinar 
fumantes atendidos pela saúde 
local. Os casos estão sendo ab-
sorvidos pelo próprio hospital.

A ideia é levar a carreta para 
outros locais do país, também 
com parceiros que possibilitem 
que esses passos todos sejam 
seguidos, segundo informações 
do hospital. (com informações 
da Folha de S.Paulo)
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Esta sexta-feira, dia 12, foi dia de festa para o médico barretense 
e avó coruja, dr. Fauze Daher, que brindou mais um ano de vida, 

recebendo o carinho especial de familiares, em especial dos netos!!!

A Odonto 
Company 
Barretos 
comemorou 
seus 3 anos. 
A proprietária 
Jackeline 
Rossini e seu 
esposo dr. 
Rodrigo, foram 
recebidos pela 
equipe North 
Shopping 
Barretos. 
Comemoração 
em dose 
dupla para 
essa equipe 
que, agora, 
terá a Odonto 
Company 
no North 
Shopping 
Barretos!!

Na foto, a empresária ackeline Rossini recebe o carinho do 
gerente do North Shopping, Ricardo Martins Marques!!

O empresário Sérgio Gomes, proprietário do North Shopping 
Barretos, celebra nesta segunda-feira, dia 15, mais um ano de 

vida. O carinho especial fica por conta da esposa Cláudia e dos 
filhos Ticiana, Sérgio e Lara. Parabéns!!!

Hoje é dia de festa para o príncipe 
Augusto, que comemora seu 
primeiro aninho de vida. A data será 
celebrada no Buffet Top Festa. O 
pequeno recebe o carinho especial 
dos pais corujas, dr. Roberto e dra 
Andreza, e da irmã Manu. Parabéns!!

Close na beleza da princesa 
Rafaela, curtindo suas férias, 
deixando os papais corujas 

dra. Érica Miranda e dr. Jorge 
morrendo de amores!!!
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Cinema

Telefone: (17) 3043-6606

O Rei Leão
Simba (Donald Glover) é um jovem 
leão cujo destino é se tornar o rei da 
selva. Entretanto, uma armadilha 
elaborada por seu tio Scar (Chiwetel 
Ejiofor) faz com que Mufasa (James 
Earl Jones), o atual rei, morra ao 
tentar salvar o filhote. Consumindo 
pela culpa, Simba deixa o reino rumo 
a um local distante, onde encontra 
amigos que o ensinam a mais uma vez 
ter prazer pela vida.

Ontem (12), o sapeca João Hen-
rique Arantes completou os seus 
3 anos, com mimos dos pais João 
Otávio e Laryssa, a tia Luiza e a 
vovó coruja Renata. Parabéns!

DESTAQUE!!! A empresária Liliane Stefoni 
está irradiante com o novo aparelho de Criolipolise 

no Espaço Mulher!!! Aproveite!!!

Hoje os holofotes estarão 
voltados para a empresária, 
Eloiza Elena Nogueira, que 

comemora mais um ano na fo-
lhinha com chamego das filhas 
Ana Beatriz e Juliana, e claro, 

do maridão Dudu Nogueira. 
Felicidades Sempre!!

PRINCESA 
DA CACÁ...
Na segunda-
feira (15), essa 
lindeza, a Edu-
arda Domaras-
cki, completa 
os seus 6 anos, 
com muitos 
paparicos dos 
pais Vinícius 
e Karina, da 
irmã Beatriz e 
dessa tia coruja 
aqui... Para-
béns meu amor, 
Cacá Te Ama 
Muito!!

Nesta quinta-feira (11), o Ewerton de Souza 
comemorou mais um aniversário e recebeu os mimos 

dos amigos do trabalho... Parabéns!!!

No dia 06, o João Victor Robert recebeu muitos 
cunprimentos e paparicos dos pais Lucila e Flau, ao
comemorar mais um ano na folhinha. Felicidades!
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E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?
E agora José Colinense?
E agora José quando precisar de uma UTI no hospital?
E agora José quando precisar de um setor Neonatal para 
seus filhos?
E agora José quando precisar de trabalho e a cidade não 
lhe oferecer oportunidade?
E agora José quando precisar de uma saúde melhor e ter 
que ir para Barretos, e a distância entre as cidades ser 
longa demais?
E agora José quando precisar de um setor de Hemodiálise?
E agora José tendo que trabalhar em Barretos gastar R$ 
18,20 de pedágio?
E agora José quando precisar de mais segurança, e não 
ter ao menos a opção de uma guarda municipal?
E agora José quando precisar de remédio na Farmácia 
do Município?

E, agora José quando olhar para seu vereador e perceber 
que o mesmo virou uma marionete e nada fez ou faz por você?
E agora José quando olhar para o futuro e ter que dar 
um tchau ao seu filho, por que a cidade ficou pequena, 
parou no tempo?
E agora José quando perceber que mais um circo chegou 
na cidade? Só mais um circo!
E agora José quando aguardar ansioso uma obra nova, 
que venha trazer benefícios para você e perceber que é 
apenas mais uma obra velha, maquiada, sendo reinau-
gurada?
E agora José quando sair às ruas e perceber apenas que 
estão fazendo sinalização de solo?
E agora José quando a realidade bater na sua porta e você 
perceber que foi só festa?
E agora José? 
Vai continuar na mesma José? 
Até quando com seu político de estimação? 
Onde você está José? 
Ainda há tempo de mudar sua realidade, José. 
Acorde rapaz, para amanhã quando olhar no espelho, e 
perceber que tudo não mudou, e sua realidade refletir mais 
uma vez a amarga pergunta: E agora José?

É inegável a importância 
da Fazendo do Governo para 
o município, com seu centro 
de pesquisa na área pecuária 
de corte brasileira e pesquisas 
e experimentações, e para o 
cultivar das pastagens e plan-
tas forrageiras necessárias à 
alimentação dos animais.

O local possui uma área 
enorme, com suas construções 
deterioradas pela ação do tempo, 
longe da imponência de outrora.

Para as pesquisas e expe-
rimentações precisam de todo 
esse espaço? 

O poder público de Colina 
deveria olhar para esse local, 
com uma visão para o bem da 
coletividade. 

O espaço é do Governo, en-
tão o que tem a ver o município?

Nas últimas 2 décadas, 
os governadores do Estado 
de São Paulo, foram aliados 

políticos dos governantes co-
linenses, inclusive do mesmo 
partido político.

Ou só podem ser “amigos” 
para fotos em época de eleição?

É de suma importância 
parcerias coletivas que traga 
melhoria de vida para a popu-
lação. O ideal é que o espaço 
da Fazenda do Governo fosse 
pensado para os colinenses, 
atraindo gente para circular e 
ocupar esse local, e que aquele 
lugar fosse um atrativo. Um 
ponto de partida para uma ci-
dade realmente próspera.

Dentro da Fazenda do Go-
verno bem que caberia uma 
faculdade de medicina veteri-
nária, uma grande universida-
de, ou mesmo um quartel do 
exército, uma escola de sol-
dados da Polícia Militar, uma 
Vila Municipal com casas para 
os funcionários públicos que 

pagam aluguel; enfim, existem 
inúmeras idéias para o local, 
para fomentar a ocupação ou 
a revitalização. 

Imagine o quanto seria 
bom para o comércio local. 
Todos sairiam ganhando, in-
clusive a cidade. Mas é preciso 
projetos consistentes e viáveis, 
e o mais importante de tudo, 
BOA VONTADE, alguém que 
saiba realmente fazer e não ir 
empurrando com a barriga. 
Um gestor que tenha a cons-
ciência e capacidade que só os 
bons gestores possuem. 

Lamento, mas aqueles que 
não a possuem, faz com que a 
cidade se perca no ostracismo. 
E, com isso, todos perdem.

Não podemos viver de 
tapinhas nas costas e sorrisos 
amarelos. 

O bom administrador faz a 
cidade progredir.

“Se o antibiótico ta fazen-
do efeito, as bactérias ficam 
incomodadas”.

Essa página não tem a 
intenção de criticar, mas des-
pertar no povo colinense uma 
visão mais crítica para com 
nossa cidade. E, por isso, 
estamos sendo ameaçados 
dia a dia. É verdade gente. 
Vocês conhecem o “modus 
operandi” dos coronéis da 
cidade quando alguém coloca 
a cara e os desmascaram. 

Alguns políticos, por exem-
plo, acostumados a pensar que 
são inteligentes, se incomo-
dam quando as situações ou 
pessoas acabam demonstrando 
que isso não procede. 

Aqui, em nossa cidade 
carinho, esses tais políticos 
olham feio, encaram, man-
dam recado, fazem ameaças, 
tentam nos derrubar da moto. 

O amedrontar vem de to-
das as formas. Colocam seus 

capangas pelegos na rua e, o 
mais absurdo, querem tomar 
os jornais das mãos de quem 
os entregam, trabalhando 
honestamente, ganhando 
seu dinheiro sem depender 
de prefeitura, apenas sendo 
o anjo da anunciação de que 
Colina está acordando.

Independente do modo 
como é dito, a verdade inco-
moda muita gente, principal-
mente, os políticos flibusteiros, 
acostumados pelo hábito de 
varrer toda realidade pra debai-
xo do tapete. Eles se surpreen-
dem quando alguém levanta o 
tapete e expõem um fato. 

Esses políticos estão cos-
tumados a pensar que são 
poderosos, sentem-se enrai-
vecidos quando a total falta 
de poder é exposta em algum 
momento. 

As verdades amargas para 
alguns políticos, se tornam 
desejáveis de alguma forma 

para o povo, pois aí percebe-
mos que são elas que irão nos 
colocar em lugares melhores.

Mudanças exigem contato 
com a realidade e a realidade 
é feita de muitas verdades 
incômodas.  

Nós “povo” não podemos 
aceitar as “verdades” enfia-
das goela abaixo, analisando 
apenas um lado do problema 
ou uma única versão do fato. 

Essas meias verdades 
acabam sendo uma colcha 
de retalhos que pode gerar 
grandes erros de percepção. 
E o povo gado vai sendo con-
duzido rumo ao matadouro. 

O problema é que um 
político que se vê como 
um "Messias" sempre acha 
que suas mentiras são por 
um bem maior, mesmo que, 
de imediato, sirvam apenas 
para livrá-lo de suspeitas de 
falcatruas feitas em benefício 
pessoal. (Diogo Schelp)

Vem aí mais uma Domingueira!!!
Em JABORANDI, dia 20 de outubro. Com vários artistas. Prefeito Marco 

Daniel acertando os pormenores. Em breve mais detalhes.

Farmácia De Plantão em colina
Drogaria avenida (Flávia e cristiane)
Av. Luiz Lemos de Toledo, nº 330 – Centro 
Telefone: (17)3341-8263
Plantão: Das 8 às 21 horas (do dia 13 a 19/7)

Horários circular (Viação Danúbio azul) 
barretos colina e Vice-Versa

colina / barretos
Valor passagem: R$ 5,10
05:50 h. **
07:20 h. **
08:50 h.
12:20 h. 
14:45 h.
17:40 h. **
19:15 h. 
20:45 h.
Os horários com a observação (**) 
não correm aos domingos e feriados.

Barretos / Colina
Valor passagem: R$ 5,10
05:00 h. **
06:20 h. **
08:05 h. 
11:30 h. 
14:00 h.
16:50 **
18:30 h.
20:00 h. 
Os horários com a observação (**) 
não correm aos domingos e feriados.

Danúbio azul – agência colina, tElEfONE: (17) 3341-1301 (HORá-
RIO DE fuNCIONAMENtO: 06:30 às 09:30/12:30 às 18:30/22:30 às 23:59).

Estamos sendo ameaçados Fazenda do Governo
Uma grande fazenda 

onde cabe muito mais

Depois da 42ª Festa do Cavalo de Colina, 
vamos parafrasear o poema "E agora, José?" 
de Carlos Drummond de Andrade para uma 

realidade bem nossa, de nossa cidade carinho


