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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 21 DE JUNHO

R$  3,823
Dólar Comercial Venda R$  3,823

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Após o grande sucesso da 
Festa Junina, O Rio das Pedras 
anunciou para o sábado, dia 13 
de julho, o tradicional QUER-
MESSÃO, no salão nobre, a 
partir das 20 horas. A atração 
é do maior forrozeiro da re-
gião, LUIZ WALDO SHOW, 
da cidade de MONTE AZUL 
PAULISTA. As mesas estão à 
venda na secretaria do clube, 
no valor de R$ 80,00. Na mesa 
está incluso: 1 frango assado + 
1 porção de amendoim torrado 
+ 1 porção de batata frita. Os 
ingressos são a parte.  Sócios 
em dia com as mensalidades 
têm entrada gratuita e visitantes 
pagam R$ 30,00 antecipado.

para sócios e visitantes

O diretório municipal do 
Partido Verde (PV) de Bar-
retos já iniciou o trabalho 
de montagem de toda a sua 
estrutura, para compor sua 
chapa de candidatos ao Legis-
lativo e, provável lançamento 
de candidato para disputa do 
cargo no Executivo.

A informação foi con-
firmada pela presidente do 
diretório, Dulcelina Anastácio 
(foto), que também coordena 
os trabalhos e atuação do par-
tido em diversos municípios 
da região de Barretos.

“Formaremos uma chapa 
praticamente completa. Com 
candidatos a vereadores, ho-
mens e mulheres, e já estamos 
conversando com lideranças 
da cidade, para buscarmos 
um nome e lançar candidato 
a prefeito, também, se for 
possível”, adiantou Dulcelina.

Segundo ela, o PV deve se 
apresentar como uma opção 
forte na eleição de 2020, em 
Barretos e nos municípios 
onde atua em toda a região.

PÁGINA 03

No último dia 13 de junho, a Câmara Municipal de Barretos realizou uma Audiência Pública para 
discutir políticas públicas voltadas aos idosos. O objetivo 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. Na oportunidade, a secretária municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, 
Kelly Brito, anunciou que estão sendo construídos dois CCI (Centro de Convivência do Idoso), nos 
bairros Fortaleza e Marília. “Somos uma cidade privilegiada e rica em arrecadação junto ao Fundo 
do Idoso. Temos um conselho bastante atuante e as entidades levam o trabalho a sério”, destacou 
a secretária. Na oportunidade, Kelly Brito anunciou, também, que está trabalhando na criação de 
um portal de transparência para prestação de contas das instituições.

Partido Verde 
monta estrutura 

para eleição 
municipal de 2020

Barretos ganhará dois Centros 
de Convivência do Idoso

Parte do sistema viário da 
Região dos Lagos já atua com 
mudanças em sentidos de di-
reção. Os serviços, que visam 
garantir maior mobilidade e 
segurança no trânsito, foram ini-
ciados com algumas melhorias 
como implantação de tachões, 
marcação de solo e instalação de 
placas, por meio da Secretaria 

PÁGINA 03

O Ministério Público e a 
Polícia Civil investigam um ex-
servidor público de Barretos, 
suspeito de fraudar o sistema 
de pagamentos do Instituto de 
Previdência Municipal (foto) 
e desviar, pelo menos, R$ 2,3 
milhões dos cofres da autarquia 
nos últimos quatro anos.

A sindicância apurou ainda 
que parte dos benefícios pagos 
irregularmente foi depositada 
em uma conta bancária da filha 
do servidor demitido. Ela e a 
mãe também são investigadas.

Um jovem de 23 anos mor-
reu na manhã desta sexta-feira 
(21), em um acidente de trânsi-
to no bairro Jardim São Paulo.

Bruno Henrique Barbosa 
dos Santos conduzia uma moto 

Titan pela avenida 57 quando, 
no cruzamento colidiu com o 
automóvel Gol, que trafegava 
pela rua 34, na preferencial. 

O condutor da motocicleta 
perdeu o controle e bateu contra 

o parachoque traseiro de uma 
carreta que estava estacionada 
do lado direito na avenida 57. 
O Samu compareceu no local, 
mas o motociclista não resistiu 
aos ferimentos e faleceu. 

Motociclista perde a vida em acidente de trânsito

Sistema viário da Região dos Lagos 
recebe mudanças em sentidos de direção

Municipal de Ordem Pública.
Em maio, o secretário mu-

nicipal de Ordem Pública, 
Cláudio Muroni, explicou 
algumas mudanças. A avenida 
11, no trecho entre as ruas 32 
a 38, que tem sentido centro 
– bairro, passa a ter sentido 
bairro - centro.

A Avenida Centenário da 

Abolição, no trecho da rua 34 
e 38, que passa em frente a 
Praça do Japão e o campo de 
futebol da Região dos Lagos, 
que tem o sentido bairro – 
centro, passará a ter o sentido 
centro – bairro.

O secretário informou que, 
na esquina da rua 32 com a 
avenida 11, será instalado 
um semáforo. “Os motoristas 
que trafegarem pela avenida 
11 para acessar a Região dos 
Lagos, ao chegarem na rua 32, 
deverão virar esta e depois a 
Centenário da Abolição pelo 
novo sentido de direção”, in-
formou o secretário.

A Avenida Fábio Junqueira 
Franco, no trecho entre as ruas 
34 e 38, que tinha mão dupla, 
terá sentido único: bairro – 
centro. Para isto, será feito 
também o prolongamento do 
canteiro central da Avenida 
Engenheiro Ducati.

Servidor é suspeito de fraudar benefícios e desviar
R$ 2,3 milhões do Instituto de Previdência em Barretos

O Ministério Público pediu 
autorização à 2ª Vara Criminal 
de Barretos para quebra do 

sigilo bancário do ex-servidor, 
da mulher e da filha dele.

A programação artística dominical no Mercadão Municipal entra no 
espírito das festas juninas e traz, neste domingo (23), o primeiro “Juninão 
do Mercadão”, com diversas atrações, a partir das 10h30, gratuitamente. 
A programação começa com show do Trio Geração Sertaneja e se-
gue com a dupla Décão da Viola & Itamir, depois vem Batista Faria, 
o Zum do Brasil, considerado o maior cover do cantor Zé Rico. A 
manhã tem ainda apresentações de dança, com o grupo Catira Es-
pora de Prata, ressaltando a cultura caipira da cidade e o grupo de 
dança X One Style, do professor de danças urbanas, Aristeu Faustino. 
O “Juninão do Mercadão” é realizado em parceria entre as secretarias 
municipais de Cultura e de Indústria, Comércio e Emprego, a pedido do 
condomínio de donos de boxes no Mercadão, que está comemorando 
60 anos de história e fica na rua 14, esquina da avenida 15.

A Associação Beneficente Nossa Senhora do Rosário está com 
inscrições abertas para crianças e adolescentes (4 a 17 anos) para 
atividades de Balé (7 a 10 anos), Capoeira (4 a 17 anos), Inglês 
(11 a 17 anos), Violão (9 a 17 anos) e Zumba (11 a 17 anos).
TerCeira idade: Também estão abertas inscrições para as 
pessoas da terceira idade ( maiores de 60 anos), para as atividades 
de Alongamento, Dança Rítmica, Lian Gong, Oficina de Memó-
ria, Violão e Zumba. Os cursos são gratuitos e mais informações 
podem ser obtidas na sede da associação, na Rua Dr. Riolando 
Prado, nº 183, bairro Nogueira, ou pelo telefone (17) 3325-1240.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Nos três primeiros meses de mandato como deputado 
estadual, Alexandre Pereira (Solidariedade) conversou com 
representantes de moradores de diferentes cidades do Estado de 
São Paulo. “Esse contato é muito importante para conhecer as 
características e demandas para melhorias do dia a dia da popu-
lação”, ressaltou o deputado.

Alexandre Pereira conheceu a 
realidade de diversas cidades e 

o trabalho de instituições sociais

Associação do Rosário oferece cursos 
e atividades gratuitas para crianças, 

adolescentes e teceira idade

Mercadão Municipal tem 
Juninão neste domingo

Rio das Pedras anuncia 
QUERMESSÃO 2019



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

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

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Clareamento dos dentes

Informações não brotam 
do chão. No jogo do poder, 
acreditar em informantes de-
sinteressados é como afirmar 
que Papai Noel existe.

As conversas divulgadas 
pelo Intercept são gravíssimas. 
Expôs as vísceras do projeto 
de poder da “Aliança do Co-
liseu”, conluio entre agentes 
públicos "neopositivistas", 
antinacionais e antipovo com 
as Organizações Globo.

Quem fez estas mensagens 
chegarem aos jornalistas sabe 
exatamente o terremoto po-
lítico que as revelações irão 
causar. Por que fez? Quais se-
rão as consequências? Vamos 
começar pelos suspeitos.

Rússia e China – O mundo 
vive uma crise de transição de 
hegemonia. O Brasil jogava 
este jogo ao lado dos BRICS 
até Bolsonaro ser eleito. Os 
russos estão na Venezuela ban-
cando Maduro. Os chineses em 
choque aberto com os EUA. O 
Brasil não é um país qualquer. 
Putin e Xi Jinping vão ficar de 
braços cruzados olhando o país 
virar um quintal de Trump?

O "Deus" Mercado – Com 
a guinada ultraliberal de Gue-
des e o “feirão das estatais”, 
liberado pelo STF, os "negó-
cios" estão em alta. Não faz 
sentido manter uma operação 
tresloucada que, na ânsia de 
pegar alguém da esquerda, 
morda seu calcanhar também. 
Botar os “cachorros” de volta 
na casinha é a palavra de or-
dem na Avenida Paulista.

A disputa de poder no MPF 
– O golpe abriu as portas do 
fascismo e da desintegração 
social. Os poderes estão trin-
cados. A briga em torno da 
escolha do próximo PGR é 
silenciosa, mas fratricida. Que 
tal tirar Dallagnol da jogada?

Bolsonaro – A desgraça de 

Caso suas gengivas estejam 
vermelhas ou inflamadas, ou 
sangram facilmente quando 
se escova e usa fio dental, é 
possível que padeça de uma 
doença periodontal. 

Se você tem gengivites, o 
sangramento e irritação de suas 
gengivas são ocasionados pela 
acumulação de bactérias em tor-
no das gengivas e entre dentes. 

Apesar de que as bactérias 
associadas frequentemente a 
uma má higiene bucal são a 
principal causa da gengivite, 

A temporada de festejos 
juninos já começou e nunca 
termina antes de julho aca-
bar. Bandeirinhas, quadrilha, 
fogueira, gincanas, correio 
elegante, comidinhas e bebi-
dinhas para esquentar.

Quem não resistir ao aroma 
do quentão e do vinho-quente, 
vai ter de ficar sem dirigir. Não 
é porque o álcool foi para a 
panela que ele vai evaporar. A 
adição de açúcar no preparo 
das bebidas típicas potencia-
liza os seus efeitos.

O Programa Direção Segura, 
ação coordenada pelo Detran.SP 
para a prevenção e redução de 
acidentes e mortes no trânsito 
causados pelo consumo de álcool 
combinado com direção, adver-
te: os condutores autuados por 
embriaguez ao volante ou recusa 
ao teste do etilômetro, também 
conhecido por bafômetro, terão 
de pagar multa no valor de R$ 
2.934,70, além de responderem 
a processo administrativo no 
Detran.SP para a suspensão do 
direito de dirigir por 12 meses.

Quem apresentar índice a 
partir de 0,34 miligramas de 
álcool por litro de ar expelido no 
teste do etilômetro, além das pe-
nalidades, também responderá 
na Justiça por crime de trânsito. 

Se condenado, poderá cum-
prir de seis meses a três anos de 
prisão, conforme prevê a Lei Seca 
(lei nº 12.760/2012), também co-
nhecida como “tolerância zero”.

Pela Lei Seca, todos os mo-
toristas flagrados em fiscaliza-
ções têm direito a ampla defesa, 
até que a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) seja efetiva-
mente suspensa. Se o condutor 
voltar a cometer a mesma infra-
ção dentro de 12 meses, o valor 
da multa será dobrado.

Uma dica do Detran.SP para 
que o condutor curta os festejos 
sem culpa e sem multa é prestigiar 
as festas do bairro onde mora. 
Caminhar até o local. Aproveitar 
o convívio com a cidade e perce-
ber coisas que, quando se está ao 
volante, raramente se vê.

O transporte público e os 
serviços de aplicativo também 

A parceria do Rotary em 
nosso país com a ABPH (As-
sociação Brasileira dos Porta-
dores de Hepatite) tem rendido 
resultados positivos no com-
bate a essa doença silenciosa. 

Graças à capilaridade da 
nossa organização e ao engaja-
mento dos rotarianos, a Semana 
Hepatite Zero, ocorrida ano 
passado, ultrapassou os 110 mil 
testes em todos os Estados bra-
sileiros, tendo detectado mais 
de 990 portadores do vírus. 

Esses números foram possí-
veis com a participação de mais 
de 118 Rotarys Club que mobi-
lizaram mais de 2.000 voluntá-
rios. Um recorde que configurou 
a maior testagem de hepatite C 
já realizada no mundo.

O trabalho em conjunto, 
unindo o Rotary e a ABPH 
nessa campanha de saúde de 

Quem está por trás da #VazaJato?
Moro e Dallagnol pode ser útil 
para o Jair. Primeiro, se livra 
de um possível concorrente 
direto com mais popularidade 
que ele. De quebra, o Capitão, 
sob o clima de desmoralização 
do Ministério Público, indica 
quem ele quiser para a suces-
são de Dodge. Maquiavélico 
demais? Muito raciocínio pra 
ele? Pode ser...

Hackers da esquerda – Hoje 
em dia é bom não duvidar de 
nada e nem de ninguém. Meia 
dúzia de nerds fez a Grã-Breta-
nha aprovar o Brexit, derruba-
ram Theresa May e deixaram 
o país à deriva. Considerando 
a surra que a esquerda levou 
nas redes nas eleições, seria 
uma virada espetacular e muito 
pouco provável.

"Hackers Pela Liberdade 
da Informação” – existe uma 
rede internacional de hackers 
no submundo da internet que 
defende a liberdade da infor-
mação. Segundo esta nova 
religião, as informações que-
rem ser livres e nenhum tipo 
de restrição ou privacidade é 
admitida. As eleições brasi-
leiras e as conspirações que a 
cercaram aguçam os que que-
rem chutar o sistema ou não?

O jornalista Glenn Gre-
enwald é senhor absoluto do 
tempo e do jogo. O Intercept 
foi criado nos Estados Unidos 
a partir de um fundo, que con-
tou com a doação de 250 mi-
lhões de dólares do bilionário 
Pierre Omidyar. Não estamos 
diante de amadores.

Os primeiros movimentos 
de Bolsonaro foram os de 
praxe. Sempre que surgia uma 
denúncia contra um ministro, 
Dilma soltava uma nota dizen-
do que ele possuía a confiança 
total dela. A imprensa seguia 
martelando e o coitado aca-
bava faxinado. Quanto tempo 

vai levar para Moro virar um 
problema para o governo?

Estadão, Folha de SP, 
BandNews, OAB e outros já 
pedem a sua cabeça. A elite 
rachou. Doria pregou equilí-
brio com um sorriso escondi-
do - é outro que adoraria tirar 
Moro do seu caminho. Mourão 
deixou sua marca também, 
perceberam? “O Ministro 
Moro é da total confiança do 
presidente”, declarou o vice. 
Por que não “da minha ou da 
nossa confiança”?

A Globo fez o esperado. 
Saiu na defesa da "sua Ope-
ração”. Barroso, ministro 
“neoiluminista” do STF, idem. 
O general Villas Bôas cometeu 
outro erro. Colocou o futuro da 
nação nas mãos da República 
de Curitiba. Os militares fo-
ram seduzidos pelo poder da 
Esplanada. Pagarão um alto 
preço por esta nova aventura.

O normal seria Glenn se-
guir fritando Moro até ele cair, 
mas os bastidores devem estar 
fervendo. Há cerca de dois 
meses, o ex-juiz fez circular 
que estava perto de anunciar 
o mandante do assassinato de 
Marielle. O "vizinho" já está 
preso. De repente, a notícia 
sumiu. Queiroz continua “de-
saparecido” para a PF e para o 
ministério público.

Brasília adora ameaças 
e chantagens. Moro, Globo, 
Dallagnol e seus procuradores 
vão cair calados?

Se as próximas revelações 
forem bombásticas ficará insus-
tentável manter Lula preso. E aí 
o jogo muda completamente. 
Entramos na fase do imprevi-
sível. Emoção não vai faltar.

ricardo cappelli 
Jornalista, especializado em 
Administração Pública pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Do site Congresso em Foco

Detecte os sinais precoces da gengivite
outros fatores como uma do-
ença crônica, um sistema imu-
nológico comprometido ou a 
gravidez, podem fazer com 
que você seja mais susceptível.  

A gengivite poucas vezes 
é dolorosa na fase inicial, por 
isso, é importante examinar 
seus dentes e gengivas, dia-
riamente, enquanto usar o 
fio dental para buscar sinais 
precoces de problemas.  

Revise sua escova de dente: 
Caso as cerdas estejam cor-
de-rosa, suas gengivas pode-

riam estar sangrando devido à 
ligeira pressão da escovação, 
o que poderia ser indício de 
uma infecção em etapa inicial. 

Examine o cheiro de suas 
gengivas: Durante as fases 
precoces da gengivite, as gen-
givas podem ter um aspecto 
opaco e vermelho, em lugar de 
estar brilhantes e cor-de-rosa. 

Examine a textura de suas 
gengivas: Nas fases iniciais da 
gengivite, as gengivas podem 
parecer suaves e inflamadas. 
As gengivas saudáveis devem 
estar bastante firmes e não 
deveriam se afastar dos dentes.

rotarianos combatem 
a hepatite por todo o país

abrangência nacional, resul-
tou da parceria que o diretor 
do Rotary International, José 
Ubiracy Silva, firmou com o 
presidente da ABPH, o tam-
bém rotariano Humberto Silva.

Segundo ele, "a hepatite 
precisa ser identificada o mais 
rápido possível e evitada quan-
do conseguido. Com a presen-
ça da ABPH nosso trabalho 
será simplificado", afirmou o 
diretor Ubiracy Silva, ao lan-
çar a campanha Hepatite Zero 
para os rotarianos.

A hepatite é a principal cau-
sadora da maioria dos casos de 
cirrose, câncer de fígado e dos 
transplantes desse órgão. O 
grande perigo reside no fato de 
ser uma doença assintomática. 

Por essa razão, a ABPH 
tem se esforçado para fazer 
chegar ao maior número possí-

vel de pessoas os testes rápidos 
gratuitos, que permitem iden-
tificar portadores por meio de 
uma gota de sangue. 

Em Barretos, o Rotary Club 
realizará a campanha pelo 
terceiro ano consecutivo, em 
parceria com a secretaria mu-
nicipal de Saúde. Neste ano, os 
testes serão realizados de 23 a 
27 de julho no Atacadão.

igor sorente é jornalista 
e governador assistente 

eleito do Distrito 4480 
do Rotary Internacional

Detran.SP alerta
Quentão não combina com direção e 

chapéu de palha não substitui capacete
Em tempos de festas juninas e julinas, departamento reforça a im-

portância da segurança no trânsito em todas as situações

devem ser considerados, se a 
festa for longe. Aqueles que 
precisam se deslocar de carro, 
devem eleger um motorista 
da vez ou optar por não beber, 
principalmente se o baile for, 
literalmente, lá na roça.

Vai leVar a turmi-
nha para dançar 

quadrilha na festi-
nha da escola? 
Cinto de segurança é indis-

pensável para todos dentro do 
veículo. Toda criança com até 10 
anos de idade precisa ser trans-
portada no banco traseiro, usando 
o cinto, e as menores, de 0 a 7,5 
anos, precisam usar as “cadeiri-
nhas”, que reduzem os riscos de 
ferimentos graves em casos de 
batida ou freada repentina do veí-
culo, pois limitam o deslocamento 
do corpo da criança. 

todos a caráter?
O “arraiá” é o melhor cenário 

para as fotos. O celular só pode ser 
usado quando o veículo estiver es-
tacionado (motor desligado). Não 
é permitido seu manuseio nem 
mesmo em paradas temporárias 
(pedágios ou semáforos). 

Pode ser utilizado na função 

GPS, desde que a rota para o 
endereço de destino seja progra-
mada antes de ligar o veículo e o 
aparelho seja fixado no para-bri-
sa ou no painel dianteiro. 

Não é preciso falar que chapéu 
de palha não substitui o capacete. 
Item obrigatório para piloto e 
garupa. Minimiza as chances de 
ferimentos graves em um aciden-
te. Deve estar devidamente fixado 
à cabeça, preso ao queixo por 
meio da cinta, sem folgas, e com 
a viseira totalmente abaixada. 

Os compadres e comadres 
também não devem esquecer 
os documentos em casa. A 
habilitação precisa estar dentro 
da validade ou, no máximo, 
vencida há 30 dias. 

A CNH “digitaarr” subs-
titui a impressa. Já o veículo 
precisa estar com o licencia-
mento em dia, do contrário 
pode ser removido a um pátio.

Também vale lembrar, que 
tem muito “arraiá” que precisa 
interditar parte das vias ao re-
dor, proíbe parar ou estacionar 
em qualquer lugar.

Respeite o trânsito! Curta a 
festa. Viva, São João! Viva, você!
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Bastidores
da Política

"Como meu filho fala, já vi esse filme antes". Frase de um munícipe ao saber do projeto do 
vereador Raphael Dutra, querendo reduzir o número de vereadores, de 17 para 13, na Câmara 
de Barretos. Ele também acredita que a proposta de reduzir o salário não passa, embora ache 
uma proposta justa. "É só chegar época de eleição que aparece essas demagogias que a gente, 
eleitor velho e já ralado com a política, já está acostumado. Não vira nada", disse Juvanir Souza.

Para ser aprovada a redução de 17 para 13 vereadores na Câmara Municipal de Barretos 
é necessário alteração na Lei Orgânica do município, que fixa em 17 o número de cadeiras no 

Legislativo. A Constituição Federal prevê no artigo 29 que, municípios com mais de 120 mil até 
160 mil habitantes, o limite máximo de parlamentares deve ser 19, não apontando o mínimo. E, 
segundo o IBGE, em 2018, a população estimada em Barretos era de 121.344 pessoas. Portanto...

"O vereador Paulo Correa ficou decepcionado com a repercussão de seu voto na tal pro-
posta de cassação do prefeito, semanas atrás, na Câmara. Como verdadeiro parlamentar, Paulo 
Correa sempre agiu com a consciência e acredita não ter errado, até porque, sempre apoiou a 
administração municipal e o prefeito Guilherme Ávila. Mal compreendido por alguns, Paulo 
Correa entende que uma administração pública jamais vai agradar 100% e mantém sua posição 
de apoiar a administração quando ela agir em benefício, pelo menos, da maioria da população". 
Comentário de bastidores de quem aposta em um bate-papo entre prefeito e vereador para os 
"pingos nos ís" e a continuação da parceria.

O Supremo Tribunal Federal pode adiar o 
julgamento sobre a suspeição do ministro 

Sergio Moro nos processos da Lava Jato, marca-
do para a próxima terça-feira (25). A pressão é 
grande no sentido de postergar a análise do caso. 
Mas a decisão só deve ser tomada no dia e por 
todos os cinco ministros da 2ª turma, que julgará 
o pedido de habeas corpus apresentado pela de-
fesa de Lula. O habeas corpus foi apresentado ao 
STF antes do escândalo das mensagens de Moro 
com os procuradores da Lava Jato, revelado 
pelo site The Intercept Brasil. Um dos pilares 

da argumentação da defesa é o fato de Moro ter conversado com emissários de Jair Bolsonaro 
para integrar o governo dele quando ainda era juiz. A informação é da jornalista Mônica Bergamo.

O Ministério Público e a 
Polícia Civil investigam um ex-
servidor público de Barretos, 
suspeito de fraudar o sistema 
de pagamentos do Instituto de 
Previdência Municipal (IPM) 
e desviar, pelo menos, R$ 2,3 
milhões dos cofres da autarquia 
nos últimos quatro anos.

Ele foi demitido na última 
segunda-feira (17). O advo-
gado dele, Juliano Facchina 
Sforcini, informou que vai 
recorrer na Justiça contra a 
demissão, alegando que a 
sindicância instaurada contra 
o servidor não foi concluída e 
não seguiu o rito determinado 
por lei municipal.

O atual diretor-presidente 
do instituto, Nilton Vieira, ex-
plicou que o servidor demitido 
foi responsável pelo departa-
mento de recursos humanos da 
autarquia por oito anos. 

Durante um período de li-
cença dele, em outubro do ano 
passado, um servidor substitu-
to identificou a suposta fraude 
da folha de pagamento em R$ 
100 mil a menos. Diante disso, 
foi feito um comunicado ao 
diretor-presidente anterior e 
aberto o processo de sindicân-
cia, além do encaminhamento 
ao Ministério Público também.

Nilton Vieira confirmou 
que a investigação interna 
concluiu que Moreira manipu-
lava o sistema de pagamentos: 
benefícios de 11 aposentados 
ou pensionistas que morreram 

Na última quarta-feira (19), o diretor presidente do IPMB (Instituto 
de Previdência do Município de Barretos), Nilton Vieira, entregou 

formalmente ao presidente da Câmara, João Mulata (PSDB), 
cópias do processo administrativo e relatório final da Comissão 

de Sindicância, que apurou o desvio de R$ 2,3 milhões dos cofres 
da autarquia. Assessores da Câmara e do instituto, e vereadores 

acompanharam a entrega dos documentos

O vereador Raphael Oliveira 
manifestou na tribuna da Câmara, 
na sessão da última segunda-feira 
(17), a apresentação de uma emen-
da no projeto do vereador Rafael 
Dutra, que tenta mudar de 17 para 
13 o número de cadeiras de verea-
dor em Barretos. Na oportunidade, 
Raphael Oliveira disse que, também, 
é necessária a mudança do valor do 
salário dos vereadores, baixando o 
valor para um salário mínimo. Para o 
cargo de prefeito, o vereador propõe 
três salários mínimos mensais.

Foi realizada no dia 13 de 
junho, na Câmara Municipal de 
Barretos, a Audiência Pública 
para discutir políticas públicas 
voltadas aos idosos. O objetivo 
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. 

"É um tema muito impor-
tante para ouvir reivindicações 
e cobrar as autoridades", desta-
cou o vereador Raphael Dutra 
(PSDB), que propôs o debate. 

André Guimarães de Castro, 
presidente do Conselho Mu-
nicipal do Idoso, explicou que 
neste ano serão destinados R$ 
3,8 milhões divididos entre 15 
entidades que atuam diretamen-
te com o idoso. Para receber a 
verba é necessário apresentar 
um projeto que será aprovado 
pelos conselheiros e, posterior-
mente, apresentar contas.

"A grande captadora de 
recursos é a Fundação Pio 
XII, que arrecadou ano pas-
sado perto de R$ 60 milhões. 
Através de regulamentação, a 
fundação tem direito a 95% do 
valor arrecadado. O restante é 
dividido com as demais entida-

Servidor é suspeito de fraudar 
benefícios e desviar r$ 2,3 milhões do 
Instituto de Previdência em Barretos

Defesa diz que recorrerá na Justiça contra demissão

Câmara Municipal recebe idosos e 
entidades para debater políticas públicas

des inscritas", disse Guimarães. 
"A prefeitura presta um ex-

celente trabalho para a terceira 
idade através de vários equipa-
mentos, no qual não tínhamos 
há 15 atrás, no qual se limitava 
apenas à ginástica", apontou o 
vereador Luís Paulo Vieira, o 
"Lupa", durante a audiência. 

A representante da Casa 
Transitória André Luiz, Ana 
Lúcia, reclamou da falta de 
acessibilidade dos idosos até 
os equipamentos. "Atualmente 
estamos trabalhando depois do 
problema instalado. As entidades 
estão recebendo o paciente de-
pois que ele não anda, não fala e 

não se alimenta sozinho", frisou.
A mesma opinião foi com-

partilhada por Camila Bar-
bosa, do Amor Exigente, res-
saltando que não temos uma 
cultura do envelhecimento e 
vamos sempre apagar fogo 
para atender as demandas.

O vereador Dutra anunciou 
que está trabalhando pela cons-
trução de um CDI (Centro Dia do 
Idoso) no bairro Vida Nova, que 
abrange uma região populosa da 
cidade. "Pedi verba de R$ 1 mi-
lhão para o deputado federal Kim 
Kataguiri [DEM/SP]", anunciou 
o vereador. (Fotos: André Souza/
Câmara Municipal)

e não deixaram dependentes, 
acabaram reativados, e os 
valores foram depositados na 
conta bancária dele.

A suposta fraude começou 
em dezembro de 2014 e se es-
tendeu até 2018. A sindicância 
apurou ainda que parte dos be-
nefícios pagos irregularmente 
foi depositada em uma conta 
bancária da filha do servidor 
demitido. Ela e a mãe também 
são investigadas.

O Ministério Público pediu 
autorização à 2ª Vara Criminal 
de Barretos para quebra do sigilo 
bancário do ex-servidor, da mu-
lher e da filha dele, porque “há 
fortes indícios de apropriação 
de dinheiro público em benefício 
próprio, em razão do cargo, con-
figurando crime de peculato”.

DeFeSa
“A demissão nos pegou 

de surpresa, assim como a 
maior parte do processo que 

não seguiu o rito determinado 
pela lei municipal, ainda no 
processo não contém nenhuma 
prova cabal da atitude ilícita 
do Sr. Nilton, em oitiva de 
testemunhas ninguém soube 
dizer de forma clara a frau-
de praticada, se quer foram 
realizadas perícias nos com-
putadores utilizados”, disse 
o advogado Juliano Facchina 
Sforcini, em nota. “A sindicân-
cia foi instaurada com base “em 
indícios, retirados de e-mails 
entre servidores. Fica ausente, 
portanto, motivo óbvio para a 
demissão do servidor, e tenta-
remos reverter essa decisão na 
esfera judicial, pois, como já 
dito, o processo está eivado de 
vícios e nulidades desde a sua 
instauração, o que ficou ainda 
mais comprovado com essa de-
missão antes mesmo da decisão 
da própria comissão”, concluiu. 
(com informações do G1)

raphael oliveira quer diminuir 
salários de vereadores e prefeito
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (24/06) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ATENDENTE DE PADARIA
AUXILIAR DE CONTABILIDADE

CORRETOR DE IMÓVEIS
DESENHISTA PROJETISTA

DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS
MARCENEIRO

MOTORISTA DE CAMINHÃO
OPERADOR DE PRODUÇÃO

OPERADOR DE TELEMARKETING

PINTOR INDUSTRIAL
PROMOTOR DE VENDAS / VENDEDOR

REPOSITOR DE MERCADORIA
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔ-

NOMO
SOLDADOR

SOLDADOR MONTADOR
TOSADOR

VENDEDOR EXTERNO

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.

Monte Azul Paulista e Colina 
receberão um canal de atendi-
mento presencial do Sebrae-SP. 
Um posto do Sebrae Aqui será 
implantado nas duas cidades e 
tem o objetivo de promover a 
competitividade, desenvolvimen-
to e melhoria do ambiente para os 
pequenos negócios, contribuindo 
para a economia local e o fomento 
do empreendedorismo, que vai 
resultar na geração de emprego e 
aumento da renda.

O Sebrae Aqui é um canal 
de atendimento presencial e de 
articulação, criado a partir da ce-
lebração de parcerias entre o Se-

Na próxima segunda-feira 
(24), o Conselho Estadual de Par-
ticipação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra (CPDCN), 
da Secretaria da Justiça e Cida-
dania do Estado, promoverá uma 
cerimônia alusiva aos “35 anos 
de História do Conselho”.  

O evento, que contará com 
a presença do secretário da Jus-
tiça e Cidadania, Paulo Dimas 
Mascaretti, ocorrerá às 18h30, 
no Teatro Sérgio Cardoso, lo-
calizado na Rua Rui Barbosa, 
153, Bela Vista, capital paulista.

Durante a solenidade se-
rão laureados seis ex-pre-
sidentes e 12 conselheiros, 
sendo dois de cada gestão.

Entidades públicas e privadas 
e organizações não governa-
mentais (ONGS) também serão 
homenageadas durante o encon-
tro, entre elas, UESP ( União das 
Escolas de Samba de São Paulo), 
FESEC ( Federação das Escolas 
e Entidades Carnavalescas do 
Estado de São Paulo), Irmandade 
Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos, Geledés Insti-
tuto da Mulher Negra, Manos 
e Minas- A essência da cultura 
urbana, Educafro (Educação e 
Cidadania de Afrodescendentes 
e Carentes), CEERT (Centro 
de Estudos das Relações de 
Trabalho e Desigualdades), 
Unegro (União de Negras e 
Negras pela Igualdade), MNU 
(Movimento Negro Unificado), 
Instituto Feafro (Feira Institu-
cional Afro-Étnica de Negócios 
e Cultura), Aristocrata Clube, 
Instituto Feira Preta, e os clu-
bes Beneficente e Cultural e 

Conselho da Comunidade negra celebra "35 
anos de História" na próxima segunda-feira

Recreativo Jundiaiense, e 28 de 
Setembro de Sorocaba.

Alguns órgãos que traba-
lham em prol da eliminação 
do racismo e promoção da 
igualdade social receberão 
uma placa de reconhecimento: 
FIESP, SEBRAE, ABIHPEC, 
Projeto Beleza Negra, Bayer e 
Feira Preta. No encerramento 
do evento, haverá um show 
com o cantor Walmir Borges.

De acordo com o presidente 
do conselho, Ivan Lima, reco-
nhecer ações voltadas ao enfren-
tamento do racismo e a desigual-
dade social são fundamentais 
para conscientizar a sociedade 
sobre respeito e igualdade.

Sobre o ConSelho
O Conselho de Participação 

e Desenvolvimento da Comu-
nidade Negra do Estado de São 
Paulo instituído pelo Decreto nº 
22.184, de 11 de maio de 1984, 
foi criado como resposta gover-
namental às lutas empreendi-
das por diversas organizações 
negras ao longo do século 20. 

É o primeiro órgão do país 
com a finalidade de articular, 
propor e monitorar políticas 
públicas que visam garantir a 
defesa dos direitos da comuni-
dade negra, além de promover 
ações de enfrentamento ao 
racismo e a superação da dis-
criminação étnico-racial no 
âmbito do Estado de São Paulo.

O colegiado é composto 
por 32 conselheiros sendo 22 
representantes da sociedade 
Civil e 10 governamentais, 
eleitos para mandato de 4 anos.

A primeira ação políti-
ca relevante na busca pela 
igualdade de direitos e de 
oportunidades para os negros 
foi a Frente Negra Brasileira, 
movimento de caráter nacio-
nal que se estruturou como 
partido político e foi extinto 
pela ditadura Vargas no final 
da década de 30. A partir 
de então, diversas entidades 
desenvolveram um conjunto 
de ações importantes na luta 
contra a discriminação racial.

Sebrae Barretos anuncia 2 novos 
postos em cidades da região

brae-SP, prefeituras municipais 
e entidades sem fins lucrativos.

Até o fim do ano, a expec-
tativa é chegar a seis postos 

na região: Bebedouro, Colina, 
Guaíra, Monte Azul Paulista 
e Morro Agudo, além de um 
novo posto em Barretos, no 
entorno do Hospital de Amor. A 
expectativa é que os três novos 
postos sejam inaugurados ainda 
no segundo semestre deste ano.

Segundo o gerente regional 
do Sebrae-SP, Rafael Matos do 
Carmo, a ideia do Escritório 
Regional de Barretos é capila-
rizar o atendimento do Sebrae 
em toda a região.

Segundo ele, um posto Se-
brae Aqui no município signi-
fica oferecer todos os produtos 
e serviços que o escritório 
regional oferece, por meio de 
dois agentes capacitados aptos 
para atender e diagnosticar o 
cliente e fazer a interface com 
o escritório regional. 

“A implantação de um pos-
to gera novas oportunidades na 
localidade, através da execu-
ção dos programas e projetos 
do Sebrae-SP, contribuindo 
diretamente com o desenvol-
vimento local e regional”, 
destaca Rafael Matos.

Confira a agenda do Sebrae 
Móvel na região de barretoS

Barretos, Guaíra, Morro Agudo e Bebedouro são as cidades onde 
o Sebrae Móvel prestará atendimento na próxima semana, entre 24 e 
28 de junho. A semana começa com o Sebrae Móvel em Barretos, no 
Calçadão da rua 20, no centro, em frente à Associação Comercial e 
Industrial de Barretos (ACIB), das 9h30 às 17 horas. Na terça-feira, 
dia 25, das 9h30 às 16h30, é a vez do atendimento na Praça Central 
de Guaíra, na Rua 8. Na quarta-feira, dia 26, a unidade móvel retorna 
para Barretos para atendimento no Unifeb, das 9 às 17 horas. Na 
quinta-feira, a van estará em Morro Agudo, na Rua Inácio Franco, 
das 10 às 16h30 e, na sexta-feira, será a vez de Bebedouro, com 
atendimento das 9h30 às 15h30, na Avenida Quito Stamato, 530. 
Para esta ação não é necessário fazer inscrições antecipadas, basta ir 
até o Sebrae Móvel munido da documentação pessoal e o CNPJ da 
empresa. Além da oportunidade para quem já tem ou deseja investir 
em um pequeno negócio tirar dúvidas com especialistas da entidade, 
durante o atendimento, a pessoa também recebe informativos sobre 
finanças, marketing, administração, inovação, empreendedorismo, 
planejamento e a agenda mensal das ações do Sebrae-SP. 
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Os Quitutes da dulce

As frutas são alimentos ve-
getais, encontrados na natureza, 
ricos em vitaminas, minerais, 
fibras e possuem grande quan-
tidade de água, componentes 
essenciais ao organismo. Au-
xiliam na dieta e podem ser 
consumidas em saladas, sucos, 
purês, com ou sem casca. 

Considerando o amplo le-
que de opções, a nutricionista 
da Universidade UNIVERI-
TAS/UNG, Flávia Terciano, 
listou cinco frutas deliciosas 
que podem ser consumidas em 
conjunto, contribuindo para 
uma alimentação saudável, 
equilibrada e em quantidades in-
dividualizadas para cada pessoa.

AbAcAte 
O abacate é rico em vitami-

nas B, A, C, E, B6 e minerais 
potássio, ferro e magnésio. Sua 
composição de ácidos graxos 
monoinsaturados é alta, o que 
faz com que ele seja calórico, 
porém a gordura monoinsaturada 
é conhecida por seus benefícios 
ao organismo e à saúde car-
diovascular. O abacate é muito 
versátil, pode ser consumido 
como fruta, isoladamente ou com 
outras frutas, como ingrediente 
de preparações salgadas (guaca-
mole), complemento de saladas, 
vitaminas, patês e mousses.

cAqui 
O caqui é um alimento com 

quantidade alta de betacaro-
teno em sua composição, que 
auxilia na visão, manutenção e 
construção das células do tecido 
epitelial, crescimento dos ossos 
e tecidos moles e ainda possui 
função antioxidante e de manu-
tenção do sistema imunológico. 
Podemos citar ainda como subs-
tância benéfica do alimento o 
Licopeno, que tem como função 
a redução do risco de câncer de 
próstata. O caqui pode ser con-
sumido como forma de lanches 
rápidos, geleias, sorbet e cremes.

coco 
O coco é um alimento rico 

em nutrientes, pois sua água é 
um excelente isotônico natural 
por conter em sua composição 

iNGReDieNteS
3 colheres (sopa) de banha do porco ou óleo
1/2 xícara (chá) de bacon magro picado
4 dentes de alho picadinho
1 cebola grande picada
1 kg de frango picado a passarinho.
2 tomates picados
Sal e pimenta a gosto
2 xícaras (chá) de arroz lavado e escorrido
4 xícaras (chá) de água fervente
Salsa picada a gosto
PRePARo
Em uma panela coloque o óleo ou banha, o bacon, o alho 
e a cebola, e deixe dourar. Junte o 
frango e deixe refogar por 10 mi-
nutos, mexendo sempre. Adicione 
o tomate, o sal, a pimenta e o arroz 
e deixe refogar por mais 5 minutos, 
mexendo de vez em quando. Acres-
cente a água fervente, tampe a panela 
parcialmente e deixe cozinhar por 15 
minutos ou até cozinhar o frango e o 
arroz. Deixe secar. Salpicar a salsa e 
servir em seguida.
boM APetite

Comida da Roça
Conheça os benefícios das frutas da estação
O caqui, por exemplo, é um alimento com quantidade alta de betacaroteno em sua composição

(potássio, sódio, magnésio e 
fósforo), que além de hidratar, 
promove a reposição de nu-
trientes que são perdidos em 
períodos de suor excessivo, por 
exemplo, nas atividades físicas. 
Podemos citar ainda a quan-
tidade de fibras, que auxiliam 
também na saciedade. A água e 
a polpa podem ser aproveitadas 
em preparações como tortas, 
bolos, doces, na forma crua e 
assada como lanches rápidos ao 
longo do dia. Junto à outras fru-
tas. Do coco ainda pode se fazer, 
leite, farinha e óleo, que podem 
ser parte de outras preparações.

LiMão
O limão é excelente fonte de 

vitamina C, que entre suas princi-
pais funções podemos citar a ação 
antioxidante, estimulo para a pro-
dução e manutenção do colágeno, 

redução de infecções, aumenta a 
absorção de ferro. O seu uso é 
muito versátil, você pode con-
sumir em forma de suco, como 
ingrediente de mousses, tempero 
para saladas e preparações, além 
de tortas e bolos.

MAMão
O mamão é uma fruta rica 

em antioxidantes, que auxilia 
o combate aos radicais livres e 
estimulam o sistema imunológi-
co, ajuda a melhorar a digestão 
e o funcionamento do intestino. 
Você encontra, em quantidade 
significativa, na composição 
do mamão vitaminas como C, 
A, E e K . O mamão pode ser 
consumido como fruta in natura, 
cremes, vitaminas, sucos, doces, 
pode ser utilizado maduro e 
também verde (para algumas 
preparações como refogados).
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Nunca desista de um sonho só por causa do tempo 
que você vai levar para realizá-lo. O tempo vai passar de qualquer forma.

Os estudantes do Curso de 
Educação Física do Unifeb ar-
recadaram mais de 100 quilos 
de alimentos não perecíveis e 
600 peças de roupas semino-
vas durante os Jogos de Inter-
classe, realizados nos dias 29, 
30 e 31 de maio.

Os itens foram doados ao 
Asilo Vila dos Pobres e à Casa 
Transitória “André Luiz”, e a 
entrega aconteceu no dia 11 de 
junho, no próprio Unifeb.

A gincana foi realizada pela 
Atlética do curso de Educação 
Física, a Educa Unifeb, com o 
desenvolvimento de uma ativi-

Levantamento feito pela 
Fundação Procon-SP, vincu-
lada à Secretaria da Justiça e 
Cidadania, revela que 49,19% 
(518) dos 1.053 entrevistados 
responderam que já compra-
ram ingressos pela Internet e, 
a grande maioria pagou a taxa 
de conveniência, 95,75%. 

Também a grande maioria, 
84,07%, não considerou ter 
havido real “conveniência” 
já que o pagamento da taxa 
não evitou transtornos como 
enfrentar fila para retirar o 
ingresso, dentre outros.

A pesquisa constatou ainda 
que, dentre os que pagaram a 
taxa de conveniência, 44,56% 
(221) também já pagaram ou-
tra taxa como, por exemplo, de 
Serviço e de Entrega.

Está confirmado para o dia 24 
de julho, no Villa Country, em São 
Paulo, o lançamento da 64ª Festa 
do Peão de Barretos. O evento leva 
para o público da capital paulista 
todas as novidades do maior rodeio 
da América Latina, com a presen-
ça de artistas que fazem parte 
da programação, celebridades, 
competidores e profissionais do 
rodeio, e a diretoria de Os Independentes, associação que organiza 
a festa. O show principal será do cantor Felipe Araújo que receberá 
diversos convidados. Ele também é uma das atrações confirmadas 
da festa, no dia 16 de agosto, no palco do Estádio de Rodeios. Os 
ingressos podem ser adquiridos no site villacountry.com.br. A Festa 
do Peão de Barretos chega à sua 64ª edição e acontece de 15 a 25 de 
agosto. São mais de 100 shows durante os 11 dias de evento, com os 
principais nomes do universo sertanejo como o projeto AMIGOS (que 
reúne no mesmo 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 americana 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, apresentações de catira e um palco destinado somente à 
moda de viola, o Raízes Sertanejas. Para saber mais sobre o evento 
acesse independentes.com.br

Aproveitando a chegada das 
férias de meio de ano, quando a 
procura por opções de passeios 
começa a crescer, a Cervejaria 
Ambev intensifica seu programa 
de abertura de cervejarias e ofe-
rece tours gratuitos e guiados. As 
visitas são abertas ao público e 
podem ser realizadas às sextas, 
sábados, além do primeiro do-
mingo de cada mês. Com mais 
de duas horas de duração, o tour 
é uma experiência cervejeira do 
início ao fim. Na primeira etapa, 
os participantes conhecem todo o 
processo de brassagem, quando 
o malte e água são misturados. 
Na sequência, é possível ver 
os momentos de fermentação 
e maturação e, no momento da 
filtração, provar a cerveja segun-
dos depois de pronta, direto do 
tanque. O público ainda poderá 
ter uma aula sobre a história da 
bebida com o time de mestres-
cervejeiros da Cervejaria Ambev. 
Desde a antiguidade até os dias 
atuais, passando pelas escolas 
cervejeiras, mitos, verdades e 
curiosidades. No final, os visitan-
tes podem provar alguns rótulos 
elaborados pela Cervejaria Am-
bev, harmonizados com petiscos 
clássicos, e aprender a degustar 
a bebida com combinações. Uma 
novidade é que também é possí-
vel agendar visitas para grupos 
de estudantes e empresariais, 
que podem ver de perto todo o 
processo de controle de qualida-
de dos ingredientes. Todas as in-
formações sobre os tours podem 
ser encontradas em https://www.
ambev.com.br/beer-lovers/. 
A participação é restrita para 
maiores de 18 anos. Encontre a 
cervejaria mais próxima de você:

CERVEJARIA 
ÁGUAS DA SERRA (SP)
Localizada em Guarulhos, a 

Cervejaria Águas da Serra – ber-
ço da Skol, está de portas abertas 
para receber os apaixonados por 
cerveja. Endereço: Estrada Ary 
Jorge Zeitune, 3100 – Bonsuces-
so – Guarulhos-SP. Inscrições: 
cervejaria_aguasdaserra@vi-
sitasbeerlovers.com.br. Dias e 
horários: Sextas 09h30 e 13h30; 
Sábados 10h00 e 14h30. 1º Do-
mingo do mês às 10h
CERVEJARIA JAGUARIÚNA (SP)

A Cervejaria Jaguariúna é 
mais uma cervejaria aberta para 
visitação do público. Lá são feitos 
rótulos como Stella Artois,Skol, 
Antarctica e Brahma. Endereço: 
Av. Antártica, 1353, Jaguariúna/
SP. Inscrições: inscricoes@
visitasbeerlovers.com.br. Dias e 
horários: Sextas 9h30 e 23h30; 
Sábados 10h e 14h30. 1º Domin-
go do mês às 10h

CERVEJARIA AGUDOS (SP)
A Cervejaria Agudos está 

aberta para quem quer conhecer 
como são criados rótulos como 
Brahma, Skol e Antarctica, além 
do nacionalmente conhecido 
Chopp Brahma. Endereço: Ro-
dovia Marechal Rondon, Km. 
317 – Agudos – SP. Inscrições: 
cervejaria_agudos@visitasbeer-
lovers.com.br. Dias e horários: 
Sextas 9h e 13h30; Sábados 10h 
e 14h. 1º Domingo do mês às 10h.

No próximo mês acontece pelo quinto 
ano, no espaço Arte no Shopping, a exposi-
ção “Calorentas, Suculentas e Cactos”, com 
a engenheira agrônoma Carolina Rodrigues. 
Ela, que trabalha com suculentas e cactos 
desde 2014, terá um gostinho especial nessa 
próxima exposição, já que conta desde o 
final do ano passado com uma estufa toda 
dedicada a produção de mudas desse tipo de 
planta. Neste ano, a maioria das mudas dis-
poníveis na exposição e à venda ao público, 
vem de produção da própria Carolina. Além 
dos arranjos exclusivos, muitas mudas de 
variedades de suculentas e cactos estarão 
disponíveis para comercialização. A artista 

também realiza oficinas de arranjos, que foram sucesso no último ano, 
onde ensina a montagem e manutenção de arranjos com essas plantinhas 
que se tornaram mania nacional. Imperdível!!!

A programação da semana no Centerplex teve a estreia do Toy Story 
4, o novo filme de uma das franquias mais amadas da Disney Pixar. O 
filme se junta a Alladin, X-Men Fenix Negra, Patrulha Canina e MIB 
4 garantindo opções para públicos de todas as idades.Sala 03 - TOY 
STORY 4 3D DUBLADO - ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 100 minutos - 
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 16h15 - 18h30 - 20h45

ROTEIRO DE FéRIAS
Cervejaria Ambev 

abre as portas para 
quem quer conhecer 
como se faz cerveja

Festa do Peão de Barretos 
terá lançamento em São Paulo com 
show de Felipe Araújo e convidados

Toy Story 4 estreia no 
Centerplex North Shopping

O sucesso das “Calorentas, Suculentas e 
Cactos” volta ao North Shopping em julho

Taxa de conVeniência
Pesquisa do Procon-SP revela que 96% 
dos entrevistados que já compraram 

ingressos pela internet pagaram esta taxa
O levantamento também 

buscou captar se o consumidor 
tem conhecimento da decisão 
do Superior Tribunal de Justiça, 
proferida em março deste ano, 
considerando ilegal a cobrança 
da taxa de conveniência na venda 
on-line de ingressos para shows 
e eventos. O resultado foi que, 
49,81% dos entrevistados des-
conheciam essa decisão. Além 
disso, quase a totalidade dos que 
adquiriram ingressos pela Inter-
net após essa decisão, afirmou 
que pagou a referida taxa.

A conclusão do Núcleo de 
Inteligência e Pesquisas da Es-
cola Paulista de Defesa do Con-
sumidor do Procon-SP, setor 
que realizou a pesquisa, é que a 
questão ainda não foi pacificada.

Os consumidores estão sendo 

cobrados por taxas que muitas 
vezes recebem denominações 
variadas, mas que têm o mesmo 
efeito: um acréscimo no valor do 
ingresso sem real contrapartida 
ou garantia de que a compra pela 
Internet lhe valide um tratamento 
diferenciado ou evite os transtor-
nos de uma compra presencial.

O questionário contendo 
perguntas relacionadas à taxa 
de conveniência na compra de 
ingressos pela internet foi dis-
ponibilizado no site da fundação 
entre os dias 11 e 17 de junho.

curso de educação Física doa alimentos e 
roupas para duas entidades de Barretos

dade solidária e com jogos de 
vôlei, futsal, queimada, tênis 
de mesa e jogo de xadrez.

“Tivemos total apoio da 
faculdade, dos coordenadores, 
professores, e dos estudantes 

do curso para a realização da 
gincana, agradecemos todas 
as doações em prol as duas 
entidades”, finalizou a aluna 
do curso de Educação Física, 
Amanda Nogueira de Almeida.



7Barretos, 22 de junho de 2019 Jornal o PoVo

O Rotary Club de Barre-
tos entregou para a Secretaria 
Municipal de Saúde na última 
terça-feira (18), 400 kits para 
testes de hepatites que serão 
utilizados na Campanha He-
patite Zero que acontece de 
23 a 27 de julho no Atacadão.

Segundo o diretor de proje-
tos, Lucas Mustafá, o objetivo 
é identificar e tratar o maior nú-
mero de pessoas portadoras do 
vírus causador da hepatite C. 

Os kits foram recebidos pela 
coordenadora Thatyaine Schia-
pati no Ambulatório de Doen-
ças Infecto Contagiosas. "O 
teste é rápido e feito com apenas 
algumas gotas de sangue reti-
radas da ponta do dedo. Com o 
diagnóstico positivo, as pessoas 
são orientadas e encaminhadas 
para o tratamento adequado e 
gratuito", antecipou Schiapati.

O rotariano Lucas Mustafá junto com a servidora 
Thatyaine Schiapati e o representante da 

transportadora RTE Rodonaves, Luiz Gustavo Trúculo 

No dia 28 de junho acon-
tece mais uma edição do Sala 
de Educadores, ação promo-
vida pelo Senac São Paulo 
que, neste ano, traz como 
tema “Diversidade: caminhos 
para uma educação com todos 
e para todos”. 

A iniciativa, realizada des-
de 2006, contribui com o pro-
cesso de formação de educa-
dores para que possam atuar 
como agentes multiplicadores 
na geração do conhecimento 
e no desenvolvimento de uma 
comunidade mais igualitária.

“Há a necessidade do forta-
lecimento de ações de inclusão 
em toda a sociedade para que 
haja maior envolvimento de 
todos”, avalia Karoline Moura 
Pinto, coordenadora da área de 
educação do Senac São Paulo.

No Senac Barretos, o Sala 
de Educadores contará com a 
palestra “Movimento LGB-
TQI+ e a Educação no Bra-

A partir da próxima quinta-
feira (27) até no domingo, dia 
30, o Recinto Paulo de Lima 
Correa abriga a primeira edi-
ção do Festival da Tradição, 
evento que congrega atrações 
culturais e folclóricas da cultu-
ra caipira, com a representati-
vidade e importância dos mua-
res, com a realização integrada 
do 6º Muar do Sertão.

A festa, que já nasceu 
grande, incorpora a identida-
de e vem conquistando a sim-
patia do povo barretense, pois 
acontece no local que sediou 
a primeira Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos, sendo, 
consequentemente, um dos 
grandes símbolos da cultura 
caipira no país.

FESTIVAL DA 
TRADIÇÃO

Neste final de junho, com o 
Festival da Tradição, o Recin-
to Paulo de Lima Correa reto-
ma suas raízes e se consolida 
como um grande centro cultu-
ral e folclórico, conforme ex-
plica o secretário municipal de 

A partir da próxima quinta-feira, local recebe exposição 
de animais, de orquídeas carros antigos e desfile de muares

A prefeitura de Barretos tem investido cada vez 
mais na educação. Além de melhorias na infraestru-
tura escolar e capacitação de equipe pedagógica, há 
também a preocupação com a ampliação e melhoria 
da frota escolar que, diariamente, transporta alunos. 
Mais um ônibus foi adquirido com recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
através do programa do governo Federal Caminhos da 
Escola. Trata-se de um Ônibus Rural Escolar para 23 
passageiros adultos sentados ou 29 estudantes senta-
dos, mais o condutor, e deve ser equipado com dispo-
sitivo para transposição de fronteira,   poltrona móvel 
(DPM), para embarque e desembarque de estudante 
com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do 
salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.

Em Barretos a população conta com cinco Ecopontos, 
unidades de apoio para deposição de resíduos da cons-
trução civil e volumosos (móveis e galhos) limitados a um 
metro cúbico por pessoa, não sendo permitida a descarga 
de qualquer outro tipo de material, incluindo o lixo comum 
que tem a coleta disponível. As unidades estão dividas es-
trategicamente nos bairros: Nadir Kenan, Califórnia, Cris-
tiano de Carvalho, Exposição e Santa Cecília. O objetivo 
é minimizar as ocorrências de depósito irregular destes 
entulhos em locais inadequados para o descarte, pois, é 
proibido descartar estes materiais em terrenos baldios e 
áreas de preservação ambiental. Qualquer munícipe pode 

realizar o descarte de pequenos resíduos da construção civil no Ecoponto mais próximo de sua residência. 
Regularmente, um triturador móvel percorre os cinco Ecopontos, realizando o trabalho de trituração de ga-
lhos e troncos até nove polegadas, disponibilizado para o serviço por empresa terceirizada. Neste ano de 
2019 estes locais já receberam 750 toneladas de resíduos da construção civil e 715 toneladas de resíduos 
volumosos. Os Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas e, aos sábados, das 7 às 
18 horas, não recebendo qualquer tipo de material fora destes horários. As multas por disposição irregular 
de resíduos variam de R$ 100 a R$ 4 mil. Denúncias ou reclamações podem ser feitas por meio do telefone 
3324-1011, pelo e-mail: smambarretos@barretos.sp.gov.br. Além dis-
so, agora os munícipes também contam com o aplicativo eOuve (no 
celular basta acessar o site do App e clicar no brasão de Barretos, au-
tomaticamente o aplicativo será instalado nas plataformas Androide e 
IOS.), onde as denúncias podem ser feitas com fotos que identifiquem 
o infrator que podem ser tiradas pelo próprio recurso do aplicativo.

rotary entrega testes de 
hepatite para Secretaria da Saúde

O trabalho em conjunto, 
unindo o Rotary e a Secreta-
ria Municipal da Saúde nessa 
campanha de saúde, resultou 
da parceria pelo terceiro ano 
consecutivo. 

Os kits foram disponibili-
zados pela ABPH (Associação 
Brasileira dos Portadores de 
Hepatite) ao Rotary e trazidos a 
Barretos gratuitamente pela em-
presa amiga RTE Rodonaves. 

recinto se consolida como centro 
cultural, histórico e folclórico durante 

realização do Festival da Tradição

cultura, João Batista Chicalé. 
“O recinto é patrimônio 

cultural da cidade e motivo 
de orgulho de todos os barre-
tenses. Realizar o Festival da 
Tradição, com a participação 
de diversos representantes e 
atrações da cultura caipira, 
vai nos permitir colocar em 
prática o projeto de dar o de-
vido valor a esse centro cultu-
ral, que pode e deve estar em 
constante funcionamento em 
prol do resgate de nossa his-

tória”, diz Chicalé.
A entrada para o Festival 

da Tradição é um quilo de 
alimento não perecível acom-
panhado de um cupom distri-
buído pelas lojas do comércio 
conveniadas com a ACIB, ou 
dois quilos de alimento. Toda 
a arrecadação será destinada 
ao Fundo Social de Solida-
riedade. Os cupons também 
dão direito ao sorteio de cinco 
vales-compras no valor de R$ 
500 cada um. 

Barretos recebe mais um ônibus 
para o transporte de estudantes

Ecopontos recebem toneladas de 
resíduos da construção civil por mês

Palestra gratuita sobre Movimento 
lGBTQI+ e educação no Senac Barretos

sil”, que será ministrada por 
Daniel Camargo, docente do 
Senac Santos, que possui li-
cenciatura e bacharelado em 
Letras e em Pedagogia, e cur-
sa pós-graduação em Direito 
Homoafetivo e de Gênero.

Durante o encontro, os 
participantes serão convida-
dos a compreender os con-
ceitos, lutas, conquistas e 
desafios do movimento LGB-
TQI+, bem como refletir so-
bre relações de violência que 
envolve gênero e sexualidade 
no âmbito escolar e seus refle-
xos na sociedade.
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Esportes

A Federação Paulista de 
Futebol e Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região as-
sinam convênio para prática da 
mediação e conciliação na so-
lução de conflitos trabalhistas, 
envolvendo todos os clubes 
filiados à entidade de futebol. 

Participam do ato, o presi-
dente da FPF, Reinaldo Carneiro 

Bastos; o vice-presidente de 
Atletas e Competições, Mauro 
Silva (tetracampeão mundial com 
o Brasil em 1994), bem como os 
presidentes das agremiações. 

Pelo TRT-15, estarão pre-
sentes as desembargadoras 
Gisela Rodrigues Magalhães 
de Araujo e Moraes, presiden-
te do Regional, e Ana Paula 

Pelegrina Lockmann, coorde-
nadora do Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas.

A assinatura do convênio 
está marcada para o dia 2 de 
julho, às 11 horas, na sede 
judicial do TRT-15, rua Barão 
de Jaguará, 901 - 17º Andar, 
em Campinas.

Acontecem na próxima terça-
feira, dia 25, a partir das 19h30, as 
quartas de final do Campeonato 
Municipal de Futsal, evento rea-
lizado pela prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer. Os embates 
serão disputados nos Cemepes 
“Juninho Soares” e “Salim Ab-
dala Tomé”. Na quinta-feira, 27 
de junho, no ginásio do Conjunto 
Poliesportivo Municipal Ro-
chão, serão disputados os jogos 
semifinais. A final será no dia 
2 de julho, no mesmo local. Os 
jogos das quartas de final serão: 
CEMEPE Salim Tomé - Turma 
do Flavinho x Lekin Imports e 
Atletas de Christo x Santa Cecília. CEMEPE Juninho Soares – Nogueira/Companhia do Esporte 
x Predadores e Vila Pimenta x Barretos Dois. Durante o campeonato, entre os árbitros escalados para 
as partidas, estão os professores Rodrigo Mamede e Valtinho Paulista Grilinho (Foto).

A equipe de malhas de Barretos, 
representada pela secretaria muni-
cipal de Esportes e Lazer, enfrenta 
Jardinópolis neste domingo (23), às 
8h30, na cancha do Conjunto Po-
liesportivo Rochão. O jogo vale pela 
Liga Regional. No último domingo 
(16), Barretos perdeu para o Vila 
Virgínia, em Ribeirão Preto, pelo 
placar de 3 x 1 (80 x 30, 50 x 28, 74 
x 32 e 52 x 76).

perigo de dengue e bichos peçonhentos
Lixo e sucata de carro no Conjunto Habitacional José Falleiros. Um perigo a céu aber-
to para criadouros do mosquito transmissor da dengue e de animais peçonhentos.

Jogos das quartas de final do Municipal de Futsal acontecem na próxima terça-feira

Federação Paulista de Futebol e Tribunal 
Regional do Trabalho assinam convênio

Malha barretense busca vitória em casa
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Nos três primeiros meses 
de mandato como deputado 
estadual, Alexandre Pereira 
(Solidariedade) conversou 
com representantes de mora-
dores de diferentes cidades 
do Estado de São Paulo. “Esse 
contato é muito importante 
para conhecer as característi-
cas e demandas para melhorias 
do dia a dia da população”, 
ressaltou o deputado.

Além disso, com a preocu-
pação em valorizar e conhecer 
projetos sociais, o deputado 
visitou instituições assisten-
ciais que atendem pessoas 

com câncer, crianças carentes 
e deficientes.

Na Assembleia Legisla-
tiva, o deputado participa 
da Comissão de Atividades 
Econômicas e sempre esteve 
e quer continuar empenhado 
para incentivar as empresas, 
o comércio, o turismo e o 
empreendedorismo, para gerar 
mais renda e mais emprego.

Além destes segmentos, Ale-
xandre Pereira vai continuar de-
fendendo a agricultura familiar, 
trabalho que já vem realizando 
nos últimos anos, desde quando 
esteve na superintendência do 

Incra, em São Paulo. 
Ele afirmou nesta semana, 

estar confiante de que o seu pri-
meiro Projeto de Lei seja votado 
ainda este ano. Com a aprova-
ção, o projeto vai regulamentar 
a prática esportiva eletrônica no 
Estado de São Paulo. 

Com isso, os praticantes de 
esportes eletrônicos passam 
a ser considerados atletas, 
tendo acesso a programas de 
incentivo. O esporte virtual 
proporciona socialização, di-
versão e aprendizagem, tendo 
campeonatos realizados em 
diversos lugares.

Em 3 meses de mandato, alexandre 
Pereira conheceu a realidade de diversas 

cidades e o trabalho de instituições sociais
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Esta sexta, dia 21, foi dia de festa para o barretense Wanderlei do 
Carmo, que brindou mais um ano de vida. A data foi celebrada ao 

lado dos familiares, em especial da esposa Sandra Matos. Parabéns!!
A apresentadora  e repórter barretense, Taty Tomaz, brindou idade 
nova nesta sexta, 21, ao lado de amigos e familiares. Parabéns!!!

O último dia 20 foi dia de festa para o apóstolo, Mauri Trevisan, 
que comemorou mais um ano de vida, recebendo o carinho de 

todos, em especial da esposa, pastora 
Márcia, dos filhos, netos e noras. Parabéns!!

Close no casal apaixonado, Danilo Lima e Leticia, 
curtindo o delicioso Hot Park em Olímpia!!!!

O último dia 20 foi dia de festa para krys Moraes, que brindou mais 
um ano de vida ao lado do esposo e dos filhos. Parabéns!!

O casal de médicos, dr. 
Jorge e Dra Érica kalil, 

sempre aproveita o final 
de semana e feriados 

para curtir a filhota 
Rafaela. Que Deus 
abençoe essa linda  

família!!

Play no feriado dessa família!!! Priscila 
e Marcelo curtem junto com os filhos 

deliciosas férias. Delícia é viver a vida!!!
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Cinema

Toy Story 4

Está confirmado para o 
dia 24 de julho, no Villa 
Country, em São Paulo, 
o lançamento da 64ª 
Festa do Peão de Bar-
retos. O show principal 
será do cantor Felipe 
Araújo que receberá 
diversos convidados. 
Ele também é uma das 
atrações confirmadas da 
festa, no dia 16 de agos-
to, no palco do Estádio 
de Rodeios.

Sempre linda 
e charmosa... 
A bela Bruna 
Maia festejou 
no último dia 

13, mais um 
aniversário ao 

lado dos amigos 
e de toda a fa-

mília. Parabéns, 
amorosa!!

Na quarta-feira (26), os holofotes estarão voltados para essa figura 
iluminada... Tereza Minaré, que comemora mais uma primavera ao lado dos filhos 

Débora, Anderson e Alessandra. Parabéns e Felicidades Sempre!

Agora morando na casa da pequena 
Bonnie, Woody apresenta aos amigos 
o novo brinquedo construído por ela: 
Forky, baseado em um garfo de verda-
de. O novo posto de brinquedo não o 
agrada nem um pouco, o que faz com 
que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo 
favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, 
reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Venha conhecer o 
Afine-se! O melhor 
programa de ema-
grecimento com a 
estrategista Liliane 
Stefoni, que traba-
lha para mudar a 
vida das pessoas. 
Emagrecimento 
sustentável, de alto 
desempenho, corpo 
e mente afinados 
e mantido após o 
programa.

DESTAQUE
Hoje o dia é todo  da princesa da Cacá... Minha sobrinha, 

Beatriz Domarascki, completa os seus 8 anos, cheia de estilo 
e muita alegria ao lado dos pais Vinícius e Karina, e da irmã 

Eduarda. Parabéns meu amor, Cacá te ama muito!!

Telefone: (17) 3043-6606
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COLINACOLINA

O poder público municipal 
tem a obrigação de fomentar 
a cultura em sua comunidade 
através de eventos.

Mesmo sem ter passado 
pelo crivo da Câmara Munici-
pal, os gastos da 42ª Festa do 
Cavalo de Colina deve ultra-
passar dois milhões de reais.

Lembrando que, a festa é 
realizada pela prefeitura muni-
cipal. Organização da Secreta-
ria Municipal de Esportes, Tu-
rismo e Lazer e Fundo Social 
de Solidariedade, com apoio 
das secretarias municipais e 
Câmara Municipal.

O que o poder público 
NÃO pode fazer é realizar um 
grande evento e ainda cobrar 
ingressos para que o cidadão, 
que já pagou o imposto, possa 
ter acesso ao evento. 

A população toda, já so-
frida com tantos impostos, 
merece uma grande festa de 
portões abertos, pois, ao con-
trário, o cidadão estará pagan-
do ingresso em duplicidade 
na bilheteria, uma vez que já 
pagou antecipadamente com 
a carga tributária municipal.

O ingresso não pode ser co-
brado com intuito meramente 
de arrecadar, com fins lucrati-
vos, sem visar à diversão e a 
educação cultural de seu povo.

Quem compra os ingressos 
está pagando duas vezes o even-
to. Fere os princípios de direito 
financeiro e constitucional.

Como concordar com uma 
festa já paga por toda a popula-
ção e, automaticamente, proi-
bindo o cidadão mais carente 
de participar de algo feito para 
divertir todos, pois nem todos 
têm condições financeiras para 
adquirir os ingressos.

Portanto, não concordan-
do com esse pensamento da 
administração municipal, mu-
nícipes estão ingressando na 
justiça através de denúncia de 
aplicação inadequada da verba 
pública. Pleiteando junto à 
Promotoria Pública Estadual a 
intervenção para que seja feita 
a 42ª Festa do Cavalo de Coli-
na de PORTÕES ABERTOS, 
sem cobrança de ingresso.

Fiscalizar isso seria serviço 
dos vereadores marionetes do 
Executivo que nada fazem para 
seu povo. Na edição anterior 
desse jornal, colocamos “que 
o vereador (a) não pode ser um 
assessor especial do prefeito 

Na última segunda-feira 
(17) durante a 10ª sessão or-
dinária realizada na Câmara 
Municipal de Colina, o verea-
dor e presidente, Marco Auré-
lio Moralles (PSDB), reeleito 
em 2016 com 338 votos, e em 
seu quarto mandato, ofereceu 
uma cena diferente para quem 
acompanhava a sessão no 
plenário da Câmara.

Durante a leitura da ordem 
do dia, o edil simplesmente 
tirou um “cochilo” básico. 
Cochilo que foi registrado por 
quem acompanhava a sessão.

A cena gravada ganhou as 
redes sociais da cidade cari-

nho e revoltou a população.
Detalhe: as sessões ordiná-

rias são quinzenais e realizam-
se na primeira (1ª) e na terceira 
(3ª) segunda-feira de cada 
mês, com início às 20 horas. 

O vereador tem um salário 
de mais de seis mil reais, para 
trabalhar dois dias por mês. 
O mesmo ganha quase cinco 
vezes o que ganha um gari, 
que “rala” todos os dias.

O vídeo não pegou bem 
entre os munícipes porque o 
vereador está ali na Câmara 
para representar o povo e não 
para ganhar o dinheiro dessa 
maneira: “cochilando”.

Vereador colinense tira um 
“cochilo” durante sessão

Sessão Ordinária: As sessões ordinárias são quinzenais e 
realizam-se na primeira (1ª) e na terceira (3ª) segunda-feira 
de cada mês, com início às 20 horas.
Endereço: Rua Salvador Campagnon, nº 36 – Colina.
Telefone: (17) 3341-1071 - E-mail: contato@camaracolina.sp.gov.br

POPulAçÃO cOliNENSE, vENhA 
PARA AS REuNiÕES NA câmARA

A 42ª Festa do Cavalo de Colina 
não seria melhor de portões abertos?

votando só o sim e o não”, em 
resumo só votando “amém” 
para o pseudo “chefe”. 

Não basta a 42ª Festa do 
Cavalo de Colina ter apoio das 
secretarias e Câmara Munici-
pal se não há um debate entre 
Executivo e Legislativo, que 
vise o interesse da população 
como um todo e não privile-
giar somente cidadãos que têm 
melhor posição social. 

É preciso acompanhar a 
execução disso tudo e cobrar 
prestação de contas, inclusive. 
Prestação de contas que “não 
prestaram”, mesmo sendo so-
licitado por vereadores da ala 
de oposição do prefeito.

Falta de informação em 
achar o estabelecimento aberto 
é a principal reclamação por 
parte da população colinense, 
inclusive, em redes sociais.

Nos últimos dias os muníci-
pes que procuraram farmácias 
nos finais de semana e à noite 
tiveram dificuldades em saber 
qual farmácia estava de plantão. 

Não há placa informativa, 
como prevê a lei, em pontos 
estratégicos para que possam 

Plantão de farmácias em Colina tem 
sido alvo de reclamação da população 

comprar o medicamento: Pronto 
socorro e/ou mesmo fixado nas 
demais farmácias, para que o 
povo possa estar informado. 

Mesmo na farmácia de 
plantão, veja a burocracia, 
o munícipe tem que ir até a 
residência do proprietário da 
mesma, para que possa ser 
atendido no estabelecimento. 

Com isso, o munícipe coli-
nense fica rodando na cidade. 
Algumas pessoas desistem e 

partem para Barretos a procu-
ra de uma farmácia gastando 
ainda mais, pagando pedágio 
e gastando combustível.

O poder público da cida-
de colocou dificuldade para 
quem precisa de medicamen-
tos em horas improváveis. 
Quem precisa tem pressa. 

O povo cobra mais “pulso 
firme” por parte das autori-
dades para que organize e 
facilite a vida da população. 

Cabe à sociedade como um 
todo cobrar isso do poder público. 

Até quando vamos assistir 
tudo pacatamente em nossa 

zona de conforto?
A Festa do Cavalo de Coli-

na seria bem melhor e justa de 
portões abertos.


