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A rua 18 está interditada no 
trecho entre as avenidas 9 e 11 
para a construção de nova pon-
te sobre o córrego do Aleixo e 
demolição da antiga existente. 
A obra faz parte do conjunto 
das obras do projeto Fundo 
de Vale, que tem a ampliação 
do canal do córrego visando a 
contenção de enchentes.

O projeto se estende da rua 
34 até a rua 14, em dois lotes 
de construção. A construção 
da nova ponte deverá ser con-
cluída num prazo de 60 dias. 
“Estamos considerando neste 
período as intempéries e graus 
de dificuldade, como uma 
adutora e redes que passam 
pelo local”, afirmou o secretá-
rio municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos, Rafael Ducati.

Uma parceria entre a Fun-
dação Pio XII e a secretaria 
municipal de Saúde, possibi-
litou, nesta semana, a instala-
ção temporária da carreta do 
Hospital de Câncer no Postão, 
para a realização de diversos 
exames. O atendimento será 
encerrado nesta sexta-feira, 
quando o atendimento aconte-
ce entre 8h30 e 11 horas.

Foram disponibilizados cin-
co tipos de serviços à comunida-
de: avaliação de câncer de pele, 
agendamento de mamografia, 
coleta de papanicolau, exame 
retal e de câncer de boca.

O exame de papanicolau é 
destinado para mulheres de 25 
aos 64 anos, que já iniciaram 
a vida sexual. O exame colo 
retal, para prevenção do cân-

cer de intestino, é destinado a 
homens e mulheres de 50 aos 
65 anos. Já o exame de câncer 
de boca é destinado a cida-
dãos a partir dos 40 anos de 
idade, que fumam e/ou con-
somem bebidas alcoólicas ou 
que tenham abandonado esse 
hábito em até 10 anos.

Os pacientes que passam 
pelo atendimento na carreta e 
apresentem alguma suspeita de 
câncer de pele, são avaliados 
através de um aplicativo que 
fotografa a lesão e encaminha 
diretamente a uma equipe mé-
dica, que examina o caso.

Os pacientes que apresen-
tam resultado positivo para 
câncer são encaminhados para 
acompanhamento no Hospital 
de Amor, no bairro Paulo Prata.

Para fazer memória aos oito 
anos do falecimento do Padre 
André Botolameotti, a Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de 
Barretos, preparou para este do-
mingo (28), uma missa presidida 
pelo bispo diocesano, dom Mil-

ton Kenan Júnior, e a exibição 
do documentário italiano sobre 
a vida do sacerdote que está no 
processo de canonização.

A missa, que será transmi-
tida ao vivo pela Rede Vida, 
será celebrada às 19 horas. Em 

seguida, será exibido o docu-
mentário “Um santo viveu en-
tre nós”, uma produção italia-
na de Mediaomnia Produzioni 
Televisive, que conta a vida e a 
trajetória de padre André.

O grupo de Jovens “Filhos 
de Maria” da Quase Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, a 
Minibasílica de Barretos, pro-
move no dia 1º de novembro, 
a partir das 20 horas, no Espa-
ço Gutty Eventos, a primeira 
edição do “Holywins – A san-
tidade vence!”.

O evento acontece na So-
lenidade de Todos os San-
tos e contrapõe o Hallowe-
en, a tradicional festa pagã 
que celebra as bruxas e que 
acontece em diversos países 
no dia 31 de outubro.

Nesta celebração, as pesso-
as se fantasiam com temas refe-
rentes às trevas, enquanto que, 
no Holywins, os participantes 
se caracterizam por fantasias 
referentes aos santos da Igreja 
Católica e figuras bíblicas.

Mesmo sendo uma festa a 
fantasia, não é obrigatório o 
uso para participar. Os ingres-
sos estão à venda na secretaria 
da minibasílica, no bairro Ma-
rília, no valor de R$ 5,00 (cin-
co reais). A festa vai contar 
com barracas de pasteis, mini 
pizza, salgados e bebidas.

Segundo a irmã Ivone Bis-
po, da Congregação das Ser-
vas de Santa Teresa do Me-
nino Jesus, que acompanha o 
trabalho dos jovens na mini-
basílica, o dia 1º de novem-
bro é a data em que a Igreja 
Católica celebra a memória de 
todos que gozam, no céu, do 
prêmio que Deus tem prepa-
rado a todos os que amam e se 

Trecho da rua 18 entre avenidas 
9 e 11 pode fechar por dois meses

O vereador Raphael Dutra 
(PSDB) quer um porto seco e ter-
minal de cargas em Barretos para 
fomentar a economia regional. “O 
município está localizado na di-
visa de Estados e é o único que 
possui duas rodovias que interli-
gam o país”, destacou o vereador. 
“Nós temos uma linha férrea, que 
passa na nossa porta. Além dis-
so, ao contrário da maioria das ci-
dades da região, Barretos possui 
ampla área disponível para insta-
lação de indústrias e pode, com 
a maior tranquilidade, receber um 

porto seco”, disse, reforçando a possibilidade de a região ser via 
de abastecimento e de circulação de produtos entre a região norte 
do Estado e de Santos. “Não é um projeto somente para Barretos. 
Vivemos em uma região na qual compartilhamos características se-
melhantes, desafios e soluções iguais”, frisou Dutra. 

Porto Seco em Barretos 
pode fomentar a economia

Página 5

Grupo de Jovens da Minibasílica organiza 
o Holywins para o dia 1º de novembro

Evento contrapõe 
a festa pagã 

do Halloween

Poupatempo não 
abre no pós feriado
Aberto normalmente no sába-
do, o Serviço Municipal do Pou-
patempo não terá expediente 
no dia 3 de novembro e no pós 
feriado de 2 de novembro.

deixam amar por Ele.
“Eles são os santos, os que 

vivem eternamente no céu e 
nós também somos chamados 
a viver a mesma santidade!”, 

enfatiza Ivone Bispo.
A religiosa explica que a 

denominação Holywins é a 
junção das palavras inglesas 
“holy” (santo) e “win” (ven-

cer), “de modo que significa 
A santidade vence, porque 
Deus é mais forte que o mal, 
que nossos pecados e que os 
males espirituais”.

Missa e documentário sobre o padre André 
Bortolameotti será neste domingo na Igreja do Rosário

Superintendente do Senac São Paulo 
fala sobre liderança no Encontro 
Empresarial de Barretos e região
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O 2º Encontro Empresarial 
de Barretos e região será rea-
lizado no dia 1º de novembro, 
no Senac Barretos, e contará 
com a palestra “Horizontes 
para Liderança”, ministrada 
pela Superintendente de Ope-
rações do Senac São Paulo, 
Lucila Mara Sbrana Sciotti. 

O evento é promovido 
pelo Senac com apoio institu-
cional do Sebrae, Sesi, Ciesp, 
Senai, Sincomercio, ACIB e 
prefeitura. As inscrições estão 

abertas e são gratuitas.
Lucila Sciotti é doutora e 

mestre em educação, com es-
pecialização em gestão educa-
cional e comunicação empre-
sarial, e coordena a operação 
das unidades Senac no Estado 
de São Paulo. A palestra é ba-
seada em seu próprio livro, 
“Horizontes para a Liderança: 
para onde nos levam nossos 
modelos, crenças e ações”, da 
Editora Senac São Paulo.

Carreta do Hospital de Câncer 
realiza exames no Postão

MaisAtivo 
Intermediações 

promove 
leilão de 

renovação de 
frota da Tereos
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Prefeitura 
de Barretos 

destina R$ 60 
mil para Fundo 

Especial de 
Bombeiros
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Opinião

» ÁGUA COME O ASFALTO NO IBITU
Faminta, a água anda comendo o asfalto no Ibitu, segundo o 

vereador Lupa (DEM). Ele cobrou da prefeitura a implantação de 
guias ao longo das vias asfaltadas no referido distrito.

» CARLÃO DO BASQUETE: UM VEREADOR TRABALHADOR
Na sessão de segunda-feira (22), ao ouvir murmúrios no 

plenário quando ia utilizar a tribuna, próximo à meia-noite, o 
vereador Carlão do Basquete (PROS) disse aos seus pares que 
ganha para trabalhar. Ele sugeriu que o parlamentar que não 
quiser trabalhar, que ceda a vaga para o suplente.

» PAULA DISCORDA COM ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
A vereadora Paula Lemos (PDB) afirmou que não concorda 

como a saúde está sendo administrada em Barretos.

» O DRAMA DOS IDOSOS NAS FILAS DAS LOTÉRICAS
Para o vereador João Mulata (PSDB) está muito difícil para 

os idosos suportarem o tamanho das filas nas lotéricas. Inclu-
sive, mostrou flagrante de gente sentada no chão na espera de 
atendimento.

» VEREADOR PEDE DESCENTRALIZAÇÃO DO SAMU
O vereador Euripinho (PDT) voltou a pedir a descentrali-

zação do SAMU. Ele solicitou a instalação de outra base em 
Barretos, em local oposto a atual.

» SEM MORAL NA ADMINISTRAÇÃO
O vereador Kapetinha (PTB) confessou que, às vezes, não 

faz requerimento porque não é atendido.

» DÍVIDA  COM A UPA ULTRAPASSA 3 MILHÕES
Vereador Betim da Comunidade (PSDB) questiona a prefeitura 

de Barretos sobre a veracidade de uma dívida, que ultrapassa R$ 3 
milhões, da atual administração com a ABBC (Associação Brasi-
leira de Benefício Comunitário), referente aos serviços prestados à 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

» QUANTAS MUDAS FORAM PLANTADAS NA CIDADE
O vereador Paulo Correa (PR) quer saber a quantidade de ár-

vores plantadas pela prefeitura de Barretos em 2017 e 2018.

» UM GUINCHO PARA APOIAR PM
O vereador Aparecido Cipriano (PP) pediu à prefeitura a dispo-

nibilização de um caminhão guincho para apoiar a Polícia Militar, 
quando da necessidade de remoção de veículo apreendido.

» ANASTÁCIO PEDE CÓPIA DE CONTRATO
O presidente do Legislativo, Leandro Anastácio (SD), soli-

citou que a prefeitura encaminhe à Câmara Municipal, o con-
trato de locação entre a secretaria municipal de Educação e o 
ISEB, onde fica alojado o Projeto Guri.

» MOTORISTAS DESRESPEITAM PEDESTRES, DIZ WILSON
Preocupado com a falta de respeito de motoristas nas faixas de 

pedestres na rua 18, entre as avenidas 17 e 21, o vereador Wilson 
Aparecido (PSDB) pediu fiscalização da prefeitura. Se não houver 
uma solução para o problema, ele promete ir ao Ministério Público.

» DUTRA QUER PORTO SECO E TERMINAL DE CARGAS
A construção de um porto seco e terminal de cargas em 

Barretos, através de parcerias público-privadas, são defendidos 
pelo vereador Dutra (PSDB).

» VEREADOR REQUER TAPAR BURACOS
Tapar um buracão no Jardim Nova Barretos e outro buraco 

no bairro Fortaleza, constam de requerimentos do vereador El-
son Santos (PRB).

» OTÁVIO PEDE CAVALETE DE ÁGUA
A instalação de um cavalete de água com torneira, na área trian-

gular pública existente na confluência das avenidas Olímpia e 53, 
com a rua 48, é reivindicação do vereador Otávio Garcia (DEM).

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Bispo S/A - A Igreja Uni-

versal do Reino de Deus e o Exercício do Poder”, de Odêmio 
Antônio Ferrari, publicado pela editora Ave-Maria.

Alexandre Mattioli, 
gerente de Produtos de 

Educação Básica e Ensino 
Superior da Pearson

Tempo de “lacrar”a era da irresponsabilidade
Mais uma vez, destacamos no nosso espaço de opinião, artigo distribuído por Percival Puggina, membro da Aca-
demia Rio-Grandense de Letras, arquiteto, empresário e escritor, além de colunista de dezenas de jornais e sites 
no país. Para fechar seus raciocínios sobre as Eleições 2018, Puggina reflete sobre os resultados das urnas no 

primeiro turno, nos repassando suas idéias sobre o que vem por aí nos próximos quatro anos de governo federal.
Nesta eleição, contra quase 

tudo e quase todos, o povo bra-
sileiro, promoveu uma grande 
faxina eleitoral. Se lamenta-
mos a preservação de certos 
mandatos, simbolizados pe-
los de Renan Calheiros, Jader 
Barbalho e Ciro Nogueira, é 
forçoso reconhecer que sem-
pre haverá eleitores com tais 
imagens e semelhanças. Por 
outro lado, três em cada qua-
tro colegas da trinca sinistra 
foram devolvidos à planície. E 
muitos à justiça dos homens.

Diversos indicativos deste 
pleito sugerem haver chegado 
ao fim a era da irresponsabi-
lidade. Até o indulgente e le-
niente STF será atingido com 
mudanças no seu perfil.

Nos próximos quatro anos, 
duas ou três substituições por 
aposentadoria o conduzirão a 
alterações significativas. Isso 
poderá levar, entre outras con-
sequências, à maior valorização 
da colegialidade e à coibição do 
uso abusivo de prerrogativas 
individuais por seus membros.

A era da irresponsabilida-
de quebrou o país. Impulsio-
nado pela influência positiva 
de um ciclo de crescimento da 
economia mundial, o petismo 
fez explodir a despesa públi-
ca. Já no fim do ciclo, para 
preservar a bolha da aparente 
prosperidade geral, o próprio 
gasto das famílias passou a 
ser estimulado.

A profissão do futuro
No ano passado, três das 

mais respeitadas instituições 
de educação, pesquisa e inova-
ção do mundo, se uniram para 
tentar descobrir quais seriam as 
profissões da próxima geração.

Unindo um time de espe-
cialistas e um sistema de in-
teligência artificial, a Pearson, 
a Universidade de Oxford e a 
Nesta, analisaram o impacto 
que tendências globais como o 
avanço tecnológico e a urbani-
zação crescente terão sobre o 
mercado de trabalho até 2030.

O resultado – um dos es-
tudos mais detalhados e pro-
fundos sobre o amanhã da 
empregabilidade já divulga-
dos – confirmou uma crença 
que eu já carregava comigo há 
muito tempo: o professor é, e 
sempre será, o profissional do 
futuro. Vamos aos dados.

A pesquisa descobriu que 
apenas 10% dos trabalhadores 
de hoje estão em ocupações 
que tendem a aumentar sua de-
manda por pessoas nos próxi-
mos anos. Dentro dessa mino-
ria de ocupações, estão aquelas 
ligadas à educação – a deman-
da por professores, especifica-
mente, tem pelo menos 70% de 
chance de crescer. E a explica-
ção para isso é muito simples: é 
o professor que vai preparar as 
pessoas para que eles aumen-
tem suas chances de emprega-

bilidade num futuro em que, 
70% também, é a proporção de 
profissionais para os quais há 
um alto nível de incerteza sobre 
como será a demanda.

Mas, se não sabemos ao 
certo quais ocupações perdura-
rão e quais novas surgirão em 
um mercado de trabalho que se 
transforma rapidamente, como 
saberemos o que o professor 
deve ensinar para que os tra-
balhadores de amanhã encon-
trem espaço nesse mercado?

É possível que a resposta 
não esteja mais tanto no con-
teúdo – maior ênfase em exa-
tas para quem quer fazer En-
genharia ou em humanas para 
quem quer fazer Direito – e 
sim na formação atitudinal.

O estudo revelou que ha-
bilidades como originalida-
de, resolução de problemas 
complexos e julgamento para 
tomada de decisões serão es-
senciais para uma vida profis-
sional bem-sucedida.

O professor do futuro é 
aquele que se afasta do papel de 
detentor único da informação 
na sala de aula e coloca o aluno 
na posição central, levando-o a 
desenvolver essas habilidades 
por meio de técnicas de apren-
dizagem ativa e colaborativa, 
estimulando escuta ativa e fa-
zendo perguntas fomentadoras 
que os levem a construir o pró-

prio conhecimento.
O problema é que as nos-

sas faculdades ainda estão 
preparando professores para 
oferecerem a formação con-
teudista, que funcionava bem 
no século passado, mas que 
está ficando defasada.

Não sabemos quais serão 
todas as profissões do futuro, 
mas sabemos quem são os 
profissionais que irão nos pre-
parar para todas elas. É deles 
a responsabilidade de formar 

as próximas gerações para 
manterem o mundo girando.

Neste “Mês do Professor”, 
reflitamos sobre quão funda-
mentais são essas pessoas e so-
bre como é vital que elas tenham 
acesso a formação de qualidade, 
para que nos ensinem aquilo que 
precisamos aprender. Nosso fu-
turo depende disso.

Consequências: recessão, 
êxodo de investimentos, 14 
milhões de desempregados, 
dívida da União próxima do 
PIB anual e, em julho deste 
ano, 63,4 milhões de brasilei-
ros com contas atrasadas. São 
produtos da falta de juízo que 
casou o keynesianismo de al-
guns economistas de esquerda 
com o insaciável populismo 
eleitoreiro do petismo.

Simultaneamente, o apa-
relho estatal brasileiro, que já 
era tamanho XL, passou para a 
categoria XXL. Povoadas por 
companheiros, criaram-se 41 
novas estatais. Na década petista 
anterior a 2015, o funcionalismo 
federal cresceu 28%. Contrata-
ram-se centenas de obras que 
permanecem paralisadas.

A irresponsável Copa de 
2014, de tão má memória, de-
sencadeou uma gastança alta-
mente comissionada por todo 
o país (entre elas, as famosas 
“obras da Copa”). A insani-
dade atingiu seu ápice com 
a simultânea realização dos 
Jogos Olímpicos, que deixam 
reminiscências na crise do 
Rio de Janeiro e nas já ruino-
sas instalações esportivas.

A era da irresponsabilidade 
é um mostruário de lições pe-
nosas que, espera-se, tenham 
cumprido função pedagógica. 
O Estado brasileiro assumiu 
um peso insustentável. Tam-
bém para ele falta dinheiro por-
que todo item de despesa criado 
pelo poder público adquire uma 
espécie de dimensão imanente 

da eternidade. Subsistirá até a 
ressurreição dos mortos.

Daí a contenção de gastos. 
Daí, também, os crescentes bol-
sões de miséria salarial e ma-
terial em serviços voltados ao 
atendimento da população nas 
áreas de segurança, saúde e edu-
cação. Simultaneamente, bem à 
moda da casa, preservam-se no 
aparelho de Estado núcleos de 
opulência que, por pura “coinci-
dência”, correspondem aos cen-
tros de poder e decisão. Claro.

A mesma sociedade que, 
nos limites do possível, pro-
moveu sua lava jato eleitoral 
precisa, agora, cobrar dos futu-
ros detentores de poder, todas 
as providências necessárias 
para “lacrar” em definitivo a 
era da irresponsabilidade.
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Ricardo Rocha, Bodinho, toma 
posse do seu segundo manda-
to como presidente de Os In-
dependentes nesta sexta-feira, 
dia 26. A cerimônia acontecerá 
no Rancho da Dinda, Parque do 
Peão, a partir das 20h30. Tam-
bém assumem para a gestão 
2018/2019, os membros da di-
retoria executiva que tem como 
vice-presidente Hussein Ge-
mha Junior, diretor financeiro 
Jeronimo Muzeti, 1º secretário 
João Carlos Branco, e também 
Conselho Fiscal que tem como 
presidente o independente Vi-
tor César Alves de Almeida e 
Comissão de Ética cujo presi-
dente é Calil Sales Aguil. (foto: 
Diego Rodrigues)

A chefe do controle de vetores de Barretos, Patrícia Brito, foi recarre-
gar as baterias ao lado das melhores companhias, dos filhos, Felipe 

Rosseto Brito Dal Porto e Fulvi Rosseto Brito Dal Porto, e o lugar esco-
lhido foi as praias de Ubatuba, litoral paulista. Descanso merecido!!!

Foco e determinação foi o que não faltou para Alexandre Figueira, 
Vander Lúcio e Alessandra Britto, da turma Amigos Que Pedalam, 

que se propuseram a pedalar 200km antes que o ano acabasse, e as-
sim foi feito. Após a ideia amadurecida, treinamento e a definição do 
trajeto, a selfie foi feita em forma de troféu para esses apaixonados 

por aventuras em duas rodas. Sucesso!!!

Self mais que especial dos amigos Bruno Ferreira, Renata Atala, Fabiana 
Vicentini e Marcos Buzeto que marcaram presença na Ocktoberfest da 

Cervejaria Guilda de Barretos. O evento aconteceu no último sábado (20) e 
foi marcado pela excelente organização e bom gosto das cervejas e demais 
atrações. Além disso foi destaque pela enorme quantidade de gente bonita 

e descontraída por metro quadrado. Já estão esperando o próximo!!!

Ontem (25) foi dia 
de festa em torno 

de Sérgio Murilo 
que brindou mais 

um ano de vida, 
sendo bastante 

paparicado pela 
esposa Elaine Euge-
nio, e o filho Arthur. 
As felicitações fica-
ram por conta dos 

demais familiares e 
amigos. Parabéns!!!

Flash em Arnaldo 
Tadeu Campos e 

Danilo Auada, que 
hoje (26), em um 
badalado espaço 

da cidade, farão 
cerimônia de troca 

de alianças, em 
celebração aos 

seus vintes anos de 
união, comparti-

lhando desse lindo 
momento ao lado 
de amigos, paren-
tes, e em especial, 

do filho Pedro Nico-
las Auada Campos. 
Felicidades!!! (foto: 

arquivo pessoal)

A MaisAtivo Intermedia-
ções, empresa de intermedia-
ção de bens de capital e de con-
sumo duráveis, realiza a venda 
de diversos bens da Tereos, 
fabricante francesa de açúcar, 
amido e bioetanol. São mais de 
100 lotes, com lances a partir 
de R$ 31.500, que podem ser 
arrematados até a próxima ter-
ça-feira, dia 30 de outubro, no 
Superbid Marketplace.

Entre os bens em oferta, es-
tão em destaque um Honda Civic 
LXL Flex (2011) pelo valor atual 
de R$ 26mil, um Chevrolet S10 
LT FD2 2.5 (2014/2015) pelo 
lance inicial de R$ 24.500 e cinco 
Volkswagen Nova Saveiro CS 1.6 
(2013/2014) a partir de R$ 8mil.

O leilão conta ainda com 
duas motos Honda NXR160 
Bros ESDD (2014/2015) pe-
los lances atuais de R$ 3.900, 

duas motos Yahama Lander 
XTZ 250 (2011) pela ofer-
ta de R$ 2.200 cada e cinco 
vans Mercedes-Benz 415 CDI 
Sprinter M (2014/2015) a par-
tir de R$ 28mil, além de sete 
Volkswagen Kombi 1.4 com 
ofertas partindo de R$ 7.500.

Os automóveis pertenciam 
à liderança da empresa ou 
eram utilizados para a mobi-
lidade entre unidades e visitas 

a fornecedores. Com pouco 
uso, os itens se encontram em 
bom estado e as visitas po-
dem ser agendadas entre esta 
sexta-feira (26) e a próxima 
segunda-feira, 29 de outubro.

Os bens estão localizados 
nas cidades de Olímpia, Guaíra, 
Guaraci, Pitangueiras, Tanabi e 
Colina. O acesso a todas as infor-
mações pode ser realizado pelo 
site https://www.superbid.net/.

Em mais uma promoção 
que visa arrecadar fundos para 
organização do Carnaval de 
2019, o Cordão Carnavalesco 
Espalha Samba está realizan-
do o Festival de Massas “É 
Natal”, que consiste na venda 
de quatro produtos de origem 
italiana ao preço de R$ 25.

Estão à venda Rondelli 
(presunto e mussarela), So-
fioli (frango com catupiry), 
Conchilione (quatro queijos) 
e Nhoque, disponibilizados 
em bandejas de um quilo, que 
serão entregues congelados 
para os compradores, no dia 
15 de dezembro, das 10 às 14 
horas, na rua 10, nº 0271, en-
tre as avenidas 35 e 37.

“Nossas promoções são 
feitas com um tempo de ven-
da estabelecido até a entrega. 
Teremos aí mais de dois me-
ses para buscar as adesões. 

A primeira promoção foi um 
sucesso devido à forma que 
trabalhamos e a qualidade 
dos produtos. Quem aderiu 
pediu bis. Isto nos motivou e 
agradecemos desde já a quem 
nos apoiar, pois são com essas 
promoções que realizados o 
carnaval”, ressaltou Cristiane 
Cardoso, da diretoria social 
do Espalha Samba.

“Temos vários colegas 
na tarefa de vendas. Quem 
desejar adquirir um dos pro-
dutos pode ligar no telefone 
17 9 8133 4529 ou enviar um 
zap”, completa Cristiane.

O carnaval 2019 do Es-
palha Samba está confirma-
do para o dia 2 de março de 
2019 – sábado de Carnaval, 
com concentração na rua 10 
entre as avenidas 35 e 37, 
desfile por três bairros e apo-
teose na Praça Primavera

Cordão Espalha Samba anuncia 
Festival de Massas “É Natal” 

visando carnaval de 2019

MaisAtivo Intermediações promove 
leilão de renovação de frota da Tereos

Carros, vans, motos e kombis podem ser arrematados até o dia 30 de outubro por meio do Superbid Marketplace
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A prefeitura de Barre-
tos destinou R$ 60 mil para 
o FEBOM (Fundo Especial 
de Bombeiros), dinheiro que 
será utilizado para reforma do 
Posto dos Bombeiros do mu-
nicípio, situado na avenida 39 
entre as ruas 30 e 32.

O cheque foi entregue ao 
comandante, tenente Frank 
Fernando Andrade, pelo pre-
feito Guilherme Ávila e pela 
secretária municipal de Finan-
ças, Viviane Gonçalves Costa, 
com a participação do verea-
dor Aparecido Cipriano, que 

intermediou a reivindicação.
A reforma abrangerá as 

fachadas interna e externa do 
posto, alojamento, refeitório, 
quadra poliesportiva, telhado e 
rede elétrica. O Posto de Bom-
beiros de Barretos conta com 
um efetivo de 28 pessoas.

O Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) ressalta que é 
possível votar apenas com a 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH), documento oficial 
com foto que atende aos re-
quisitos do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

Chegou um momento de 
acirramento político, próximo 
de uma eleição polarizada, ao 
que tudo indica. O problema é 
que muitas pessoas usam as re-
des sociais não só para descon-
tração, mas para emitir opiniões 
e, pior, partir para agressões.

Um alerta a ser feito é que 
uma ação que aparenta ser apenas 
de cunho pessoal pode também 
prejudicar o campo profissional.

 É importante ter em men-
te que não há problema em ter 
redes sociais, desde que toma-
dos os devidos cuidados. As-
sim, não é preciso o extremis-
mo de “deixar todas as redes 
sociais”, apenas olhar de uma 
forma mais inteligente para 
essas ferramentas.

Assim, o cuidado deve ser 
redobrado para que excessos, 
mensagens e fotos inadequa-
das não prejudiquem o lado 
profissional ou mesmo as re-
lações familiares.

A principal dica dada por 
Reinaldo Passadori, especialis-
ta em Comunicação Verbal e 
CEO do Instituto Reinaldo Pas-
sadori de Comunicação Verbal, 
é que você, eleitor, pode colo-

Prefeitura de Barretos destina R$ 60 mil 
para Fundo Especial de Bombeiros

Detran.SP dá a dica para quem perdeu o título 
de eleitor: CNH serve também na hora de votar

ELEIÇÕES 2018

O título de eleitor não é 
obrigatório na hora de votar. 
Então, quem perdeu ou ape-
nas não lembra onde guardou 
o documento, poderá exercer 
normalmente a cidadania no 
próximo domingo (28, 2º tur-
no das eleições, mesmo que 
não tenha votado no 1º turno.

Para votar apenas com a 
CNH, sem o título, é preci-
so saber o local de votação. 
A consulta poder ser feita no 
portal do TSE (tse.jus.br) in-
formando o próprio nome e o 
da mãe, além da data de nas-
cimento. Vale reforçar que é 
necessário apresentar um do-
cumento de identidade para 
votar, ainda que o cidadão 
esteja com o título de eleitor 
em mãos.

Outros documentos são 
aceitos, além da carteira de 
motorista, para a identifica-
ção: RG, passaporte, carteira 
de categoria profissional reco-
nhecida por lei, certificado de 
reservista e carteira de traba-
lho. Certidões de nascimento 
e de casamento não servem 
como documento de identida-
de, de acordo com o TSE.

O voto é obrigatório. Bra-
sileiros alfabetizados com 
mais de 18 e menos de 70 anos 
devem comparecer ao local de 
votação, entre 8 e 17 horas, ou 
justificar a impossibilidade do 
voto. Para mais informações, 
acesse o site do TSE.

Dicas para evitar brigas nas 
redes sociais por causa da política

car suas ideias, emitir suas opi-
niões, mas sempre com consci-
ência e com civilidade.

Veja mais algumas orien-
tações que o especialista pas-
sa aos eleitores sobre como se 
comportar nestes casos envol-
vendo redes sociais e política:

Perceba que limites são ne-
cessários – é muito simples. No 
novo mundo online os valores 
devem ser os mesmos do mun-
do real. Muitos estão descobrin-
do essa realidade e acham que 
não existem leis; contudo, não é 
bem assim, por isso os cuidados 
devem ser similares aos que to-
mamos em nosso dia a dia, nos 
passeios, no trabalho ou em casa.

Foque no positivo – mui-
tas pessoas debatem o pro-
blema dos outros. Não seria 
melhor defender as qualida-
des do lado que defendem? 
O recomendável é valorizar 
e dar foco adequado ao que 
é positivo e evitar exposições 
desnecessárias.

Evite debates políticos 
mais tensos e brigas – emitir 
opiniões não tem problemas; 
contudo, em tempos de polari-
zação, vemos muitas brigas e 

exposições desnecessárias. Di-
ficilmente mensagens em re-
des sociais mudarão opiniões 
de pessoas, muito pelo contrá-
rio, poderá ser vetor de ódio.

Respire fundo antes de 
responder – ao ver uma men-
sagem não precisa responder 
imediatamente, principalmen-
te se estiver nervoso. Assim, 
não responda. Pode até es-
crever o que pensa, mas dei-
xe para enviar quando estiver 
mais calmo, releia antes de 
enviar. Na maioria das vezes, 
perceberá que a resposta era 
desnecessária ou descabida.

Fuja da fakenews - evite 
ser um replicador de informa-
ções falsas. Nesta fase estão 
se multiplicando informações 
que não condizem com a ver-
dade; assim, cuidado ao en-
viar informações que recebe 
sem conferir fontes. E, se for 
curtir uma página ou partici-
par de uma comunidade, pes-
quise antes, evite as que inci-
tem o ódio ou o preconceito.

Não faça para o outro o que 
não quer para você – antes de 
expor qualquer pessoa, pen-
se bem: como se sentiria na 
posição do outro na hora que 
receber a mensagem? Se a pes-
soa te ofendeu, uma alternativa 
pode ser responder a mesma 
no particular, estabelecendo 
um limite na exposição.

Lembre-se, política passa – o 
momento político que passamos, 
mais cedo mais tarde, irá passar e 
teremos que nos adequar a uma 
realidade definida democratica-
mente. Assim, pense se vale a 
pena se desgastar com as pessoas 
por causa da política. Lembre-se: 
opiniões podem ser diferentes, 
sem interferir no afeto.
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Para fazer memória aos 
oito anos do falecimento do 
Padre André Botolameotti, a 
Paróquia Santuário Nossa Se-
nhora do Rosário de Barretos, 
preparou para este domingo 
(28), uma missa que será pre-
sidida pelo bispo diocesano, 
dom Milton Kenan Júnior, e 
a exibição do documentário 
italiano sobre a vida do sacer-
dote que está no processo de 
canonização.

O padre faleceu na ma-
drugada do dia 28 de outubro 
de 2010, na UTI do Hospital 
Beneficência Portuguesa, em 
São José do Rio Preto. Padre 
André sofria de problemas no 
coração, pulmões e rins.

A missa, que será transmi-
tida ao vivo pela Rede Vida, 
será celebrada às 19 horas. Em 
seguida, será exibido o docu-
mentário “Um santo viveu en-
tre nós”, uma produção italia-
na de Mediaomnia Produzioni 
Televisive, que conta a vida e a 
trajetória de padre André.

Segundo o pároco e reitor 
do santuário, padre Costante 
Gualdi, o filme é quase todo em 
português, já que uma equipe 
da produtora gravou no Brasil a 
maioria dos depoimentos.

“O objetivo do documen-
tário é propagar a vida do 
padre André, especialmente 
na Itália, de onde é natural e 
pouco conhecido, já que pas-
sou a maior parte de sua vida 
em missão no Brasil”, expli-
cou o sacerdote.

O título do documentário, 
“Um santo viveu entre nós” 

Exibição do documentário sobre a vida do 
padre André Bortolameotti será neste domingo

Apresentação marca o aniversário de 8 anos do falecimento 
do sacerdote que está em processo de canonização

faz menção a uma faixa que 
foi feita por leigos e leigas 
que já tinham o padre André, 
em vida, como exemplo de 
santidade. Essa faixa esteve à 
frente do carro funerário que 
transladou o corpo do presbí-
tero da Catedral Divino Es-
pírito Santo até ao santuário, 
onde foi sepultado.

CANONIZAÇÃO
Em 8 de julho de 2016, 

dom Milton recebeu da Cúria 
Romana o “nihil obstat” para 
a abertura do processo de ca-
nonização do padre. No dia 8 
de setembro do mesmo ano 
foi instalado o tribunal que 
conduz o processo da causa.

No momento, o tribunal 
faz o levantamento histórico 
da vida de padre André e ouve 
testemunhos de pessoas que 
conviveram com ele para en-
viar à Congregação da Causa 
dos Santos, no Vaticano. Ter-
minado esse processo, o can-
didato à canonização deixa de 
ser Servo de Deus e passa a 
ser considerado Venerável.

Para haver a beatificação 
é necessário que haja um mi-
lagre comprovado por inter-
cessão do padre. A terceira e 
última parte do processo é a 
comprovação de outro mila-
gre ocorrido após a beatifica-
ção e, assim, há a canonização 
e o novo Santo passa a ser cul-
tuado pela Igreja Católica em 
todo o mundo.

VIDA
Padre André nasceu em 

Vigolo Vattaro, no norte da 
Itália, aos 22 de dezembro de 
1919. Foi ordenado presbítero 
em 29 de junho de 1943. No 
ano de 1967, veio ao Brasil 
com a missão de abrir uma 
casa da Congregação de Je-
sus Sacerdote, da qual fazia 
parte, em São Paulo. No ano 
de 1975, regressou à Itália e 
voltou para o Brasil em 1984, 
para assumir como pároco da 
Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, em Barretos, fun-
ção que exerceu até o ano de 
1999, passando depois a vigá-
rio paroquial até a sua morte.

Porto Seco em Barretos pode fomentar a economia
O vereador Raphael Dutra 

(PSDB) quer um porto seco e 
terminal de cargas em Barre-
tos para fomentar a economia 
regional. “O município está 
localizado na divisa de Es-
tados e é o único que possui 
duas rodovias que interligam 
o país”, destacou o vereador.

O empreendimento poderá 
ser feito através de PPP (Par-
ceria Público-Privada) e vem 
após Dutra conversar com 
empresários internacionais. 

Ultrapassando os limites 
geopolíticos dos municípios, 
Dutra quer o investimento na re-
gião, para dinamizar o transpor-
te dos produtos desenvolvidos 
nos municípios e a circulação 
das mercadorias entre o interior 
de São Paulo, o Porto de Santos 
e os estados de  Minas Gerais, 
Mato Grosso e Goiás. 

Segundo Dutra, a iniciati-
va é fundamental em função 
do esgotamento das opções 
rodoviárias. “É preciso gerar 
outras opções de transportes e 
o porto seco é uma dessas op-
ções e, sem dúvida, uma das 

O QUE É PORTO SECO
Porto seco é um terminal intermodal terrestre diretamente ligado por estrada, via férrea e/ou até aérea. 

Além de seu papel na carga de transbordo, portos secos podem também incluir instalações para armazena-
mento e consolidação de mercadorias, manutenção de transportadores rodoviários ou ferroviários de carga 
e de serviços de desalfandegamento. Com o uso dos portos secos, as mercadorias exportadas já chegam aos 
portos marítimos, prontas para o embarque, enquanto que no caso das importações podem-se tirar as merca-
dorias dos portos marítimos mais cedo, onde a armazenagem custa substancialmente mais caro.

mais simples de se implantar 
e de maior relação custo-be-
nefício”, observou.

Dutra tomou como exemplo 
o porto seco da cidade de Bauru 
(foto), na região central do Es-
tado, que conta com uma área 
alfandegada de 72.600 metros 
quadrados, sendo 3.200 metros 
quadrados para armazenagem 
e 15.000 metros quadrados de 
pátio pavimentado, e em 2010 
aumentou seu desempenho na 
movimentação de cargas, re-
gistrando 35% em toneladas e 
40% em contêineres, sendo um 
dos mais produtivos portos se-
cos do país, em função de sua 
localização privilegiada.

“Nós temos uma linha fér-
rea, que passa na nossa porta. 
Além disso, ao contrário da 
maioria das cidades da região, 
Barretos possui ampla área 
disponível para instalação 
de indústrias e pode, com a 
maior tranquilidade, receber 
um porto seco”, disse, refor-
çando a possibilidade de a re-
gião ser via de abastecimento 
e de circulação de produtos 

entre a região norte do Estado 
e de Santos.

“Não é um projeto somen-
te para Barretos. Vivemos em 
uma região na qual comparti-
lhamos características seme-
lhantes, desafios e soluções 
iguais”, frisou Dutra.
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Com palestras, cursos e hand-
son, ministrados por renomados 
profissionais da saúde, tratando 
temas que vão desde a atuação 
em prevenção, odontologia es-
tética e condutas em concursos 
públicos, até a aplicação de no-
vas tecnologias nos tratamentos 
odontológicos, termina nesta 
sexta-feira (26), a 34ª Jornada do 
curso de Odontologia do Unifeb.

O evento científico e cultu-
ral oferece a integração dos alu-
nos, egressos e profissionais da 
cidade e região, com o objetivo 
de aprimorar e agregar o conhe-
cimento das mais variadas ver-
tentes da Odontologia. 

“A Jornada Odontológica 
Acadêmica do Unifeb é um 
evento científico voltado para 
acadêmicos e também abre es-
paço para os profissionais que 
já atuam na odontologia. Além 
das palestras, acontece a apre-
sentação de trabalhos acadêmi-
cos provenientes das inúmeras 
pesquisas de iniciação científi-
ca que ocorrem no curso e nas 
instituições vizinhas, de modo 
a compartilhar e solidarizar 
o conhecimento”, explicou o 
coordenador do curso, Fábio 
Luiz Ferreira Scanavinno.

O professor Alexandre Mi-
randa, presidente docente da 

JOA/Unifeb, destacou que “há 
uma grande satisfação no traba-
lho em equipe para um evento 
de qualidade e compatível com 
a Odontologia do século XXI”.

Nesta sexta, marcam o en-
cerramento do evento, a reali-
zação da palestra “Odontologia 
Digital: Novos rumos da Odon-
tologia Atual”, às 14 horas, com 
o dr. Paulo Bottura, em seguida, 
às 16h30, será ministrada a pa-
lestra “Noções gerais e atendi-
mento a pacientes anticoagula-
dos”, pelo dr. Leandro Dorigan, 
e às 21 horas, acontece o coque-
tel de encerramento para convi-
dados, na sede da AABB.

Professores e coordenadores do curso de Odontologia do Unifeb

O 2º Encontro Empresarial 
de Barretos e região será rea-
lizado no dia 1º de novembro, 
no Senac Barretos, e contará 
com a palestra Horizontes para 
Liderança, ministrada pela Su-
perintendente de Operações do 
Senac São Paulo, Lucila Mara 
Sbrana Sciotti (foto).

O evento é promovido 
pelo Senac com apoio institu-
cional do Sebrae, Sesi, Ciesp, 
Senai, Sincomercio, ACIB e 
prefeitura. As inscrições estão 
abertas e são gratuitas.

Lucila Sciotti é doutora e 
mestre em educação, com es-
pecialização em gestão educa-
cional e comunicação empre-
sarial, e coordena a operação 
das unidades Senac no Estado 
de São Paulo. A palestra é ba-
seada em seu próprio livro, 
“Horizontes para a Liderança: 
para onde nos levam nossos 
modelos, crenças e ações”, da 
Editora Senac São Paulo.

Assim como abordado na 
obra, ela falará sobre o desen-
volvimento de liderança como 
fator primordial para qualquer 
líder. “Todo gestor de uma 
equipe será um gestor de pes-
soas, já que essa tarefa é ine-
rente ao cargo, pois coordenar 

Termina nesta sexta a 34ª Jornada do Curso de Odontologia do Unifeb

Superintendente do Senac São Paulo 
fala sobre liderança durante 2º Encontro 

Empresarial de Barretos e região
Lucila Sciotti traz novas perspectivas sobre o mundo corporativo e as relações 

humanas em evento gratuito, no dia 1º de novembro, no Senac Barretos

uma equipe é coordenar pes-
soas”, salienta a palestrante.

Durante a palestra, Lucila 
Sciotti busca expor as caracte-
rísticas de vários perfis de ges-
tores – contrapondo autoritários 
com democráticos, centrali-
zadores com disseminadores, 
impositivos frente aos inspira-
dores e individualistas versus 
interacionistas, avaliando as 
consequências das atitudes de 
cada um para o desempenho e 
para a harmonia do grupo.

“Atualmente, a busca pelo 
conhecimento é um fator pri-
mordial para os gestores tor-
narem-se verdadeiros líderes 
dentro de suas organizações. 
Por meio desses encontros, 
promovidos por instituições 
com grande relevância para 
o mercado de trabalho, como 
o Senac, o SESI e o Sebrae, 
estamos trazendo para nos-

sa cidade a oportunidade de 
reflexão e aprimoramento 
de ideias no âmbito empre-
sarial”, antecipa o gerente 
do Senac Barretos, Emerson 
Mello dos Santos.

Assim como no livro, a 
convidada descreverá as qua-
lidades de um gestor que atua 
para o desenvolvimento de 
processos focados na busca do 
consenso do grupo e prima pelo 
respeito às pessoas como fio 
condutor de todas as relações.

Também será colocado em 
pauta o poder da humildade, a 
importância de dar e receber 
feedbacks e de atuar como fa-
cilitador em todas as situações 
para se atingir o sucesso como 
líder verdadeiro.

As inscrições para partici-
par do evento podem ser rea-
lizadas pelo Portal Senac no 
www.sp.senac.br/barretos.

ENCONTRO EMPRESARIAL
O Encontro Empresarial é promovido pelo Sebrae-SP, Senac, 

Sesi, Ciesp, Senai, Sincomercio, ACIB e prefeitura. Esse grupo sur-
giu a partir da ideia de fortalecer o elo entre essas instituições, por 
meio de eventos e ações coletivas na cidade, para disseminar os 
serviços que cada uma oferece à comunidade. O intuito é que, 
bimestralmente, cada entidade organize uma ação, encontro ou 
evento, em sua casa (sede), em parceria com todas as outras insti-
tuições, para discutir sobre temas relacionados à área empresarial.

A posse dos novos conse-
lheiros para Assuntos da Pes-
soa com Deficiência - biênio 
2018/2020, aconteceu na 
última quarta-feira ( 24), na 
Casa dos Conselhos.

Instituído por lei muni-
cipal, o órgão tem um im-
portante papel na proposi-
ção de políticas públicas 
para a pessoa com deficiên-
cia do município.

A posse para conselheiros 
titulares e suplentes, represen-
tantes do poder público e da 
sociedade civil, foi dada pela 
secretária municipal de As-
sistência Social e Desenvol-
vimento Humano, Carmem 
Bordalho, que representou o 
prefeito Guilherme Ávila.

“Barretos está a frente 
de grande parte dos muni-
cípios na busca da efetiva-
ção dos direitos da pessoa 
com deficiência, pois além 
de possuirmos o Conselho 
Municipal para Assuntos 
da Pessoa com Deficiência, 
também temos a Coordena-
doria Municipal da Pessoa 
com Deficiência”, afirmou 
Carmem Bordalho.

Novos conselheiros são empossados

PODER PÚBLICO
Titulares - Nilton Vieira, Alessandra Regina de Andrade e Silva, Hen-
rique Leopoldo Lima Ribeiro, Ricardo  Soares de Santana, Juliana 
Pedroso de Oliveira Paulucy e Moacir Claudinei dos Santos.
Suplentes - Jeverson Mauro Zanutto, Wagner Marques de Souza, 
Benedita Carmo da Silva, Luciana Aparecida Zímaro de Fázio, Maria 
Alice Duarte Pereira e Eduardo de Oliveira Ramos.

SOCIEDADE CIVIL
Titulares - Márcia Regina Pinheiro Matarolo, Luciana Moschiar Ramos 
da Silva e Ana Cristina Cunha Sabino. NÃO HOUVE INDICAÇÃO DE 
SUPLENTES.

SOCIEDADE CIVIL - ONG
Titulares - Marcos Fernando Palmeira ( Associação Barretense Vida 
Nova – ABAVIN), Gisele Guimarães de Paula Semilh (Senac), Maria José 
de Souza Silva (Associação de Amigos do Autista de Barretos – AMA).
Suplentes - Luana Soares (Associação Barretense Vida Nova – ABA-
VIN), Geraldo Firmino de Oliveira (Senac), Vanessa Andrea Pierini 
Alves (Associação de Amigos do Autista de Barretos – AMA).

Começa em novembro nova 
etapa de vacinação contra aftosa

A redução do uso da vacina, a partir do ano que vem, trará economia de R$ 44 milhões
Na próxima quinta-fei-

ra, 1º de novembro, a maior 
parte dos estados brasileiros 
vai iniciar a segunda etapa da 
campanha de vacinação con-
tra a febre aftosa. Desta vez, 
serão imunizados os animais 
com até 24 meses. Apenas o 
Acre, Espírito Santo, Paraná e 
parte de Roraima (reservas in-
dígenas Raposa Serra do Sol 
e São Marcos) vacinarão todo 
o rebanho (jovens e adultos).

Na etapa de maio foram 
vacinados 197,87 milhões de 
animais de um total previsto 
de 201,23 milhões de cabe-
ças. A cobertura vacinal atin-
giu 98,33%. Atualmente, o 
rebanho brasileiro de bovinos 
e bubalinos é de 217.493.867. 
Os estados com maior número 
de animais são o Mato Grosso 
com 30 milhões de animais, 
seguido de Minas Gerais com 
23,3 milhões de cabeças. A 
cidade com maior rebanho é 
São Félix do Xingu, no Pará: 
2,2 milhões de cabeças.

O diretor do Departamento 
de Saúde Animal do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Gui-
lherme Marques, diz que “até 
novembro de 2019, com a re-
tirada gradual da vacinação, 
o ganho direto do criador po-
derá ser revertido na melhoria 
do rebanho e da propriedade, 
com investimentos em insu-
mos e tecnologia que irão tra-
zer maior produtividade”. 

O Programa Nacional de 
Erradicação e Prevenção da 
Febre Aftosa dividiu o país 
em cinco blocos de Estados 
para a retirada completa da 
vacinação no país. 

O Brasil é considerado livre 
da aftosa com vacinação pela 

CUIDADOS COM A VACINAÇÃO:
l Compre as vacinas somente em lojas registradas. 
l Verifique se as vacinas estão na temperatura correta: entre 2° C e 8° C. 
l Para transportá-las, use uma caixa térmica, coloque três partes de gelo 
para uma de vacina e lacre. 
l Mantenha a vacina no gelo até o momento da aplicação. 
l Escolha a hora mais fresca do dia e reúna o gado. Mas lembre-se: só 
vacine bovinos e búfalos. 
l Durante a vacinação, mantenha a seringa e as vacinas na caixa térmica 
e use agulhas novas, adequadas e limpas. A higiene e a limpeza são fun-
damentais para uma boa vacinação.
l Agite o frasco antes de usar e aplique a dosagem certa em todos os 
animais: 5 ml. O lugar correto de aplicação é a tábua do pescoço, poden-
do ser no músculo ou embaixo da pele. Aplique com calma. Para evitar a 
formação de caroço no local da vacina.
l Siga as recomendações de limpeza, utilize a agulha certa, desinfetada 
e trocada com frequência. 
l Não se esqueça de preencher a declaração de vacinação e entregá-la 
no serviço veterinário oficial do seu estado junto com a nota fiscal de 
compra das vacinas.

Organização Mundial de Saúde 
Animal. O estado de Santa Ca-
tarina, que não vacina o reba-
nho desde 2000, é reconhecido, 
desde 2007, como área livre da 
doença sem vacinação. 

Conforme estimativas da Di-
visão de Febre Aftosa do Mapa, 
em 2018 deverão ser utilizadas 
337.713.800  doses  de vacinas; 
em 2019, serão 308.235.501; 
em 2020, 269.395.197; em 

2021, 155.118.834. Com a re-
dução do uso da vacina, a partir 
de 2019, a economia será de R$ 
44 milhões; em 2020, de R$ 
102 milhões; em 2021, de R$ 
274 milhões e, em 2022, de R$ 
506 milhões, alcançando qua-
se R$ 1 bilhão, sem contabi-
lizar os gastos com o manejo 
envolvido na vacinação (mão 
de obra, cadeia de frio, trans-
porte e outros).
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A secretaria municipal de 
Assistência Social e Desen-
volvimento Humano realizou, 
na última terça-feira (23), ca-
pacitação para representantes 
de 30 organizações da socie-
dade civil de Barretos, para 
apresentação do Manual de 
Prestação de Contas. O even-
to aconteceu na sede da Fun-
dação Lugar de Viver Feliz,

A capacitação foi realizada 
conforme estipula a lei, onde 
a administração pública for-

A Defensoria Pública de 
São Paulo lançou, no último dia 
19, na sua página na internet, o 
“Observatório da Violência por 
Intolerância”, que irá receber 
relatos de casos provenientes, 
a respeito de casos de violência 
em contextos de discrimina-
ções motivadas pelas diversas 

Até a próxima quarta-feira, 
dia 3, as escolas públicas – mu-
nicipais e estaduais – de São 
Paulo recebem inscrições de 
novos alunos para 2019. Crian-
ças, jovens e adultos que hoje 
estão fora da rede devem fazer 
o pré-cadastro presencial. Os 
sistemas são integrados e nas 
unidades da Secretaria do Es-
tado são oferecidas classes de 
Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª sé-
rie) do regular, integral e EJA.

Para menores de 18 anos, 
o processo é realizado por 
pais ou responsáveis. Os in-
teressados precisam informar 
nome completo do estudante, 
data de nascimento, endere-
ço residencial e telefone para 
contato. A Secretaria da Edu-
cação também recomenda a 
apresentação dos documentos 

Defensoria Pública de São Paulo lança 
Observatório da Violência por Intolerância

Criminalista destaca a importância e abrangência da ini-
ciativa na elaboração de políticas públicas e penalizações

formas de preconceito e de in-
tolerância de todo o Estado.

O advogado especialista em 
Direito Penal, Yuri Sahione, 
considera essa iniciativa muito 
importante, porque ela começa 
a “criar um mapa” relacionado 
a esses casos de violência e cri-
mes com motivação de precon-

ceito e intolerância, pois são 
muitos os crimes praticados.

“Existem muitos casos de 
ofensas contra honra, injúria 
ou difamação que serão rela-
tados, inclusive, casos que en-
volvam atos de violência com 
lesões leves ou graves, ou ho-
micídios (ou tentativa); e ainda 
questões relacionadas a crimes 
de dano patrimonial”, alerta.

“Juridicamente, a ferra-
menta terá um papel muito 
importante, pois, a Defenso-
ria Pública poderá, com base 
nesses dados, propor políticas 
públicas que evitem esse pro-
blema, colaborando no acon-
selhamento e encaminhamen-
to dessas pessoas, não só pra 
acolhimentos pelos órgãos es-
tatais, mas também para ajudar 
a adoção das medidas legais 
cabíveis”, ressalta o jurista.

A implantação de sinaliza-
ção turística no município de 
Barretos, esse é o atual pedi-
do que as autoridades barre-
tenses apresentaram para que 
seja analisado pela secretaria 
estadual de Turismo.

Segundo o secretário es-
tadual de Turismo: Junior 
Aprilanti, o pleito apresen-
tado é procedente, motivo 

pelo qual será analisado pela 
equipe técnica do Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento dos Municípios 
Turísticos – DADETUR.

“A festa de Peão realizada 
na cidade de Barretos com-
prova a vocação da localida-
de para a atividade turística. 
Agora, como MIT, ela poderá 
apresentar projetos visando a 

realização de obras estrutu-
rantes para garantir a manu-
tenção do turismo”, explica 
Junior Aprillanti.

Os Municípios de Interes-
se Turístico podem apresentar 
projetos visando a realização 
de investimento na área turís-
tica de até R$ 594 mil (qui-
nhentos e noventa e quatro 
mil reais), em 2018.

Barretos poderá ter sinalização turística
A cidade é conhecida mundialmente pela realização da 

Festa do Peão e foi classificada como MIT recentemente

Assistência Social realiza capacitação 
para 30 organizações da sociedade civil

nece manual específico às or-
ganizações da sociedade civil, 
para a prestação de contas, 
tendo como premissas a sim-
plificação e a racionalização 
dos procedimentos.

A lei estabelece o regime 
jurídico das parcerias entre 
administração pública e as or-
ganizações da sociedade civil 
e, em Barretos, esta lei está 
regulamentada por um decre-
to municipal de 2017.

As 30 entidades partici-

pantes recebem algum re-
curso, seja oriundo do Fun-
do Municipal da Assistência 
Social, Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente ou Fundo Mu-
nicipal do Idoso.

“A capacitação foi de ex-
trema importância, pois escla-
receu a forma como estas en-
tidades devem prestar contas 
dos recursos públicos rece-
bidos”, ressaltou a secretária 
Carmem Bordalho.

Matrícula de novos alunos vai até 
dia 31 em todas as escolas públicas

de certidão de nascimento e 
comprovante de residência.

A confirmação será divul-
gada em dezembro na mesma 
unidade onde foi feito o cadas-
tramento. Atualmente, estuda 
na rede estadual paulista cerca 

de 3,6 milhões de alunos. Para 
eles a inscrição para o próximo 
ano é automática e também, 
mediante consulta prévia dos 
pais, para crianças com idade 
mínima de seis anos completos 
que estão na pré-escola pública.
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O gerente de futebol do Bar-
retos EC, Luis Eduardo Cortilla-
zzi, confirmou nesta semana, os 
dois primeiros nomes contrata-
dos pelo Touro do Vale para a 
temporada 2019 do Campeona-
to Paulista da Série A3.

Os dois primeiros contra-
tados para a versão 2019 do 
BEC são os goleiros Willian, 
25 anos, que defendeu o BEC 
na temporada 2018, e Dou-
glas Pires, 27 anos, que teve 
passagem nas últimas duas 

temporadas pelo Bahia. 
“Nós estamos anunciando 

os primeiros nomes, o golei-
ro Willian que é nosso velho 
conhecido e o Douglas Pires, 
que tem passagens por vários 
clubes”, reafirmou Luizão.

No último domingo (21), o  
engenheiro civil, Ansel LAnc-
man, e o engenheiro elétrico, Is-
mael Rezende, vistoriaram o Es-
tádio Fortaleza, para elaborarem o 
laudo estrutural do local de “man-
do” de jogo do Touro do Vale.

Segundo Ansel LAncman, 
o laudo atual do estádio ven-
ceria no dia 24 (última quarta-
-feira) e atende uma exigên-
cia do Ministério do Esporte, 
através da Portaria 2090 de 
2015. O objetivo é de avaliar 
as condições de engenharia do 
estádio, todas as instalações, 
estrutural, alvenaria, periodi-
zação, hidráulica e elétrica.

“Eu acompanho o estádio 
há muito tempo, desde o meu 
tempo de árbitro, e depois como 

A equipe de caratê da Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer de Barretos conquistou 12 medalhas 
(quatro de ouro, três de prata e cinco de bronze) na 
1ª Copa Santa Ernestina, disputada naquela cidade. 
As medalhas de ouro foram conquistadas pelos atle-
tas Roberto, Nina, Cláudia e Mariana; as de prata por 
Rafael, Hanna e Maria Clara;; e as de bronze por Ro-
berto, Alícia, Cláudia, Hanna e Mariana. Na classifi-
cação geral, Barretos ficou em sexto lugar entre as 15 
cidades participantes. Fábio Beirigo é o técnico da equipe barretense, que foi cumprimentada 
pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico.

BEC anuncia acerto com os goleiros Willian e Douglas Pires

Caratê de Barretos conquista 12 medalhas na Copa Santa Ernestina

Engenheiros vistoriaram o Estádio 
Fortaleza para confecção de laudos

vistoriador da Federação Pau-
lista de Futebol. A gente vê que 
é um estádio mais antigo e que 
necessita de uma manutenção 
mais constante e menos interva-
lada. A gente observa que a pre-
feitura precisa intervir melhor, 
para que os pontos que estamos 
levantando sejam efetivamen-
te consertados e, dentro de um 
cronograma, o estádio possa 

ter condições viáveis de utiliza-
ção”, afirmou o engenheiro.

O profissional afirmou que 
a parte elétrica tem uma ava-
liação mais preventiva e ne-
cessita ser colocada em con-
dições. “A minha avaliação é 
mais ampla. Dentro de um cro-
nograma é possível deixar em 
condições, com outro aspecto, 
em até três meses”, apontou.




