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O TRUNFO É PAUS - O jornalista, professor da USP e consultor político e de comunicação, Gaudêncio Torquato, volta a ocupar nosso espaço 
de opinião, com um texto sabiamente direto ao eleitor, tratando sobre as mudanças no Congresso Nacional, pós primeiro turno das eleições 
deste outubro, apontando o que pode ocorrer no segundo turno de escolha do novo presidente do Brasil. EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos
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Na próxima segunda (22) e 
terça-feira (23) acontece a 11ª 
Jornada Científica de Estudos 
Jurídicos do curso de Direito 
do Unifeb, no Núcleo Jurídico 
da instituição,  às 19 horas.

Com o tema “Os 30 anos da 
Constituição Federal de 1988”, 
o evento aborda questões rela-
cionadas a Lei Maior da União, 
a Constituição Federal, no que 
se refere à eficácia normativa 
dos institutos, em especial, aos 
direitos e garantias fundamen-

tais, a sua finalidade como or-
dem “juspolítica” do Estado na 
busca de uma sociedade mais 
solidária e com justiça social.

A jornada, como já é tra-
dição, traz também a apre-
sentação de pesquisas dos 
universitários em painéis, 
incentivando a investigação 
científica e crítica para com-
preensão do direito e da socie-
dade. A participação é aberta 
também à comunidade, além 
dos alunos de direito.

Toda equipe do sistema muni-
cipal de ensino receberá em janei-
ro do próximo ano, um bônus de 
50% sobre o salário base. O anún-
cio foi feito pelo prefeito Guilher-
me Ávila, durante evento reali-
zado na última quarta-feira (17), 
no Anfiteatro “Jorge Andrade”, 
no Unifeb. Para isto, um projeto 
de lei será enviado para aprecia-
ção e aprovação dos vereadores 
na Câmara Municipal. “Aquelas 
conseguirem superar em 2.020 o 
índice do IDEB, mesmo que em 
0,1, terão um ganho de 100% so-
bre o salário base, que será con-
cedido também para aquelas que 
estão abaixo e chegarem a média 
7”, anunciou o prefeito.

Neste domingo, 21 de outu-
bro, os jogadores do Pokemon 
Go de todo mundo comemo-
ram o “Dia da Comunidade”. 
Neste dia, um Pokémon raro 
aparece para ser capturado e 
todos podem tentar pegá-lo.

O jogo Pokemon Go procura 
trazer interações sociais e cultu-
rais, ligando aspectos do mundo 
virtual ao mundo real. Existem 
desafios que necessitam do 
desempenho coletivo entre os 
participantes e, neste dia 21, os 
jogadores da cidade de Barretos 
resolveram organizar o que cha-
mam de “Ação Solidária”.

Durante o evento, que 
acontece das 15 às 18 horas, 
os jogadores arrecadarão man-
timentos, produtos de limpeza 
e de higiene, em prol do Edu-
candário Sagrados Corações.

O educandário é uma insti-
tuição que acolhe crianças da 
rede pública de ensino com 

atividades em contraturno es-
colar, oferecendo uma infini-
dade de elementos fundamen-
tais para a formação social, 
humana, cidadã e educacional.

Neste sentido, a comunida-
de Pokemon Go de Barretos 
convida a todos para saírem de 
suas casas e ajudar a entidade 
com doações, além de a conhe-
cer a comunidade de treinado-
res de Pokémon, um jogo que 
atrai pessoas do mundo inteiro.

A ação procura demonstrar 
que é possível ajudar a comuni-
dade local, tendo como estímulo 
o jogo que atrai milhares de fãs 
no mundo, que procura fortale-
cer a comunidade dos jogadores, 
ampliando a comunicação e so-
cialização de todos, além de fazer 
com que conheçam e ressaltem os 
pontos turísticos da cidade, pois 
o jogo utiliza estes pontos como 
“stops” para os jogadores recebe-
rem itens que ajudam no jogo.

Os adolescentes acom-
panhados pelos serviços de 
atenção básica, do Sistema 
Único de Saúde (SUS), es-
tão se alimentando mal. Da-
dos do Sistema de Vigilân-
cia Alimentar e Nutricional 
(SISVAN), apontaram que, 
em 2017, 55% deles con-
sumiram produtos indus-
trializados, como macarrão 
instantâneo, salgadinho de 
pacote ou biscoito salgado. 
Além disso, 42% desses jo-
vens ingeriram hambúrguer 
e/ou embutidos; e 43% bis-
coitos recheados, doces ou 
guloseimas. Os números 
foram divulgados na última 
terça-feira (16/10), data m 
que é comemorado o Dia 
Mundial da Alimentação, e 
vem como um alerta para 
a má alimentação por esta 
parcela da população.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CRE-
MESP) acabou de divulgar o resultado do exame de proficiência mé-
dica 2018, aplicado a formandos de cursos de Medicina e candidatos 
a se inscreverem naquela autarquia regional. “O resultado, tal qual 
em anos anteriores, é assustador, embora nada surpreendente”, se-
gundo Raul Canal, presidente da Anadem (Sociedade Brasileira de 
Direito Médico e Bioética), advogado especialista em Direito Médico 
e Odontológico. Mais de 38% dos inscritos não atingiram a nota mí-
nima, ou seja, erraram mais de 50% das questões. Dos examinados, 
69% não sabiam os parâmetros para se medir a pressão arterial, coi-
sa que, segundo o especialista, “qualquer socorrista ou técnico de en-
fermagem, ou mesmo um cuidador de idosos, deveria saber e inter-
pretar sem qualquer dificuldade”. A abordagem à vítima de acidente 
de trânsito foi realizada de forma equivocada por 86% dos candidatos 
e 68% deles não souberam qual a conduta adequada para pacientes 
infartados. Raul Canal aponta que foram criadas sete novas faculdades de Medicina no país e 40 ainda estão em fase de reconhecimento. “Isto 
nos faz concluir que o Brasil está criando verdadeiras fábricas de médicos, preocupadas exclusivamente com a quantidade e não com a qualida-
de”, aponta Canal que, também é autor de livros, como “Erro médico e judicialização da medicina”. (Imagem G1)

Jornada Jurídica do Unifeb aborda 
os “30 anos da Constituição Federal”

Apresentação de trabalhos durante Jornada Jurídica do Unifeb (Foto: Arquivo/Divulgação)

Mais da metade 
dos jovens 

acompanhados 
no SUS têm 
alimentação 
inadequada

Dados do SISVAN apontam 
que muitos adolescentes 

têm alimentação com 
produtos industrializados 

e/ou processados

Crianças terão 
“Educação para 

o Trânsito” 
durante Insane 

Sound no 
Parque do Peão

As crianças terão um espa-
ço exclusivo durante o 5º In-
sane Sound, encontro de som 
automotivo que acontece no 
Parque do Peão, neste final de 
semana. A atração é gratuita e 
funcionará no sábado, das 13 
às 17 horas e domingo das 10 
às 15 horas (Foto: Divulgação)
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Servidores da educação receberão bônus 
de 50% sobre salário base em janeiro

Nesta sexta-feira (19), inte-
grantes de diretórios municipais 
e correligionários dos partidos 
PSDB, DEM, PSD, PRB, PP e 
PSL, participam de reunião no 
auditório da ACIB. Marcada para 
16 horas, a reunião servirá para 
os barretenses debaterem os 
rumos do 2° turno das eleições 
para o governo de São Paulo e 
para presidente da República. 
Toda a imprensa foi convidada.

Partidos debatem 
segundo turno 
das eleições
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Pokemon Go realiza “Ação Solidária” 
para o Educandário Sagrado Corações

Quase 70% não sabem parâmetros para se 
medir a pressão arterial em exame do Cremesp
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Opinião

» VEREADOR NASCEU COTÓ PARA NÃO TER RABO PRESO
Na sessão de segunda-feira (15) do Legislativo barre-

tense, o vereador Otávio Garcia (DEM) lembrou que sua 
mãe dizia que ele nasceu cotó, para não ter rabo preso 
com ninguém. 

» LOUROS PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE
Os vereadores Dutra (PSDB), Almir Neves (PSDB) e 

Carlão do Basquete (PROS) elogiaram o trabalho do dentista 
Alexander Stafy Franco no comando da secretaria municipal 
de Saúde, apesar de todas as dificuldades do setor.

» PAULA  NÃO VIVE DE BOATOS
A vereadora Paula Lemos (PSB) afirmou que não vive de 

boatos, “graças a Deus”. “Tudo que falo, eu provo”, garantiu.

» MUDANÇAS DE BETIM PROVOCAM CONFUSÃO NA CÂMARA
A mudança de posicionamentos do vereador Betim da 

Comunidade (PSDB), às vezes, está provocando confusão 
na contagem da votação dos projetos na Câmara Municipal, 
admitiu o presidente Leandro Anastácio (SD). A votação 
sempre foi ligeirinha.

» FALTA PSIQUIATRA NA REDE PÚBLICA
Não tem psiquiatra na rede pública para atender a deman-

da, revelou o vereador Carlão do Basquete (PROS). Ele de-
fendeu a realização de concurso público para a especialidade.

» ESPECIALISTA SÓ PEGA DIM DIM
Segundo o vereador João Mulata (PSDB), a maioria dos 

psiquiatras nem cheque aceita como pagamento de consulta.

» BALÃO DE ENSAIO DEMOCRATA
Nascido em Olímpia, Renato Reis (DEM) é um dos 

nomes bem cotados para pleitear a cadeira de prefeito de 
Barretos nas eleições de 2020. Ele tem o incentivo e o 
apoio dos amigos.

» TEM REUNIÃO DA CÂMARA NA SEGUNDA-FEIRA
Na próxima segunda-feira (22), às 20 horas, acontece a 

última sessão ordinária de outubro da Câmara Municipal. A 
reunião subseqüente está prevista para 5 de novembro.

» CORREA APOIA TRANSFORMAÇÃO DO IAMSPE
O vereador Paulo Correa (PR) apóia projeto de lei que 

transforma o IAMSPE (Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual) em autarquia.

» EM TODOS OS CANTOS DA CIDADE
A implantação de projetos culturais, danças e atividades 

físicas permanentes para todas as idades, nos bairros de Bar-
retos, é defendida pelo vereador Euripinho (PDT).

» FABRICIO PEDE INFORMAÇÕES À PREFEITURA
Informações sobre a quantidade de alunos que possuem 

necessidades educativas especiais, na rede municipal de en-
sino, foram solicitadas pelo vereador Fabrício Lemos (PSL).

» WILSON ESTÁ  CURIOSO SOBRE A PRODUÇÃO DE PEIXES
O líder dos pescadores da região e vereador, Wilson 

Aparecido (PSDB), pediu para a secretaria municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente informações sobre o funcio-
namento dos tanques da unidade de produção de alevinos 
“Evalter Leonel”.

» BONDÃO MOVIDO A ENERGIA ELÉTRICA
Vereador Dutra (PSDB) pediu a implantação de um ôni-

bus elétrico para o transporte público urbano, através de par-
ceria com a iniciativa privada.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Qual é a tua obra? - In-

quietações propositivas sobre gestão, liderança e ética”, de 
Mário Sergio Cortella, publicado pela editora Vozes.

Raul Canal
Presidente da Anadem 

(Sociedade Brasileira de Direito 
Médico e Bioética), advogado 

especialista em Direito Médico e 
Odontológico e autor das obras 
“O pensamento jurisprudencial 

brasileiro no terceiro milênio sobre 
erro médico” e “Erro médico e 

judicialização da medicina”.

O trunfo é paus
O jornalista, professor da USP e consultor político e de comunicação, Gaudêncio Torquato, volta a ocupar nosso espaço 
de opinião, com um texto sabiamente direto ao eleitor, tratando sobre as mudanças no Congresso Nacional, pós primeiro 

turno das eleições deste outubro, apontando o que pode ocorrer no segundo turno de escolha do novo presidente do Brasil.
A eleição deste ano consti-

tui um marco avançado contra 
a velha política. O voto em 
Bolsonaro, que chegou perto 
de vitória no primeiro turno, 
teve mais uma função purgati-
va contra a mesmice da política 
do que, propriamente, o reco-
nhecimento às qualidades do 
protagonista da direita.

Tratou-se de um antivoto. 
O recado do eleitor foi claro: 
“políticos obsoletos, deixem 
seu campo. Ou nós os expulsa-
remos da moldura”. Uma leva 
de figuras tradicionais foi des-
pedida do Congresso.

O voto em Haddad tem sig-
nificações, a partir do engaja-
mento do eleitorado do Nordes-
te ao lulismo, na esteira do Bolsa 
Família, acesso ao consumo e as  
águas do São Francisco, que os 
nordestinos atribuem ao “pai 
Lula”. Um voto do coração.

É o contraponto às posições 
ultraconservadoras do capitão 
e ao elo que o liga aos tempos 
pesados da ditadura.

O fato é que as escolhas 
para governos e parlamentares 
denotam a decisão do eleitor 
de abrir o ciclo da renovação. 
Nomes que vestem o manto 

de outsiders, como o empre-
sário Romeu Zema, em Minas 
Gerais, e o juiz Witzel, no Rio 
de Janeiro, que ganham a con-
dição de favoritos, surpreende-
ram. E o furacão que se abateu 
sobre figuras carimbadas foi 
sem piedade. Nunca se viu uma 
estocada tão fulminante sobre a 
velha política. 

O PSDB quebrou-se e vi-
rou uma porção de cacos. Foi o 
maior perdedor da campanha. A 
social-democracia, sob a ima-
gem do tucano, vai passar um 
bom tempo no tabuleiro, tentan-
do reconstruir seu ideário, reno-
var suas carcomidas lideranças, 
achar um meio de sobreviver.

Da mesma forma, o MDB 
foi jogado no despenhadeiro, 
elegendo apenas 34 deputados 
(eram 66) e ficando como quar-
ta bancada. Já o nanico PSL, 
do capitão Bolsonaro, elegeu 
52 parlamentares na Câmara, 
vindo logo atrás do PT, que, 
mesmo perdendo deputados, 
continua como primeira banca-
da. Ocorreu ainda dispersão de 
votos por legendas pequenas.

O puxão geral de orelha pe-
gou, de soslaio, até os institutos 
de pesquisa, que não atinaram 

para a expulsão de figuras his-
tóricas da moldura política. 
Essa desculpa de dizer que pes-
quisa flagra apenas o momento, 
não trazendo resultados, é es-
farrapada. As pesquisas captam 
também tendências.

O segundo turno deverá ser 
contundente, com enfrenta-
mentos cheios de ódio. Trata-se 
de uma disputa entre direita e 
esquerda,  entre PT e anti-PT.

A dúvida será se o Nordeste, 
com seus 26% de votos, tende a 
melhorar a votação de Bolsona-
ro e, ainda, se Haddad poderá 
aumentar seus votos no Centro, 
Sudeste, Sul, Centro Oeste e 
Norte, onde colheu derrotas.

O Sudeste concentra o maior 
eleitorado do país e os maiores 
núcleos (profissionais liberais, 
sindicatos, mulheres, comerciá-
rios, setores produtivos etc).

Teria o PT condições de abo-
canhar parcela de grupamentos 
mais esclarecidos diante da pos-
sibilidade de se reabrir o ciclo 
do medo com Bolsonaro? O 
antipetismo no Sudeste é muito 
forte. A onda do capitão refor-
mado avançou por estas bandas, 
com envolvimento de banca-
das corporativas (evangélicas e 

agronegócio, entre outras). 
Se Haddad vencer, terá de 

se ancorar em outras políticas 
que não as da era PT no poder. 
O mundo e o país mudaram. Se 
Bolsonaro ganhar, só terá con-
dições de governabilidade se 
for capaz de reabrir o processo 
de reformas: previdenciária, 
tributária e política. Pelo me-
nos essas três.

O eleitor mostrou que quer 
respirar novos ares. Mudar pa-
drões. Ver melhoria dos servi-
ços públicos. Diminuir a ban-
didagem nas ruas. Não haverá 
eficácia se essas reformas fo-
rem construídas com os tijolos 
do populismo.

Quem quer que seja o vito-
rioso, terá de construir eficiente 
articulação com o Congresso. A 
real politik vai pôr  as cartas na 
mesa. Como ser duro e, ao mes-
mo tempo, flexível para atender 
o confessionário político? A 
política econômica seguirá o 
rumo liberal ou terá pitadas de 
forte intervenção do Estado?

As perspectivas são sombrias 
à direta ou à esquerda. O fecho 
é trágico, mas necessário. Hob-
bes dizia: “quando nada mais se 
apresenta, o trunfo é paus”.

Fábrica de Médicos
O Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Pau-
lo (CREMESP) acabou de di-
vulgar o resultado do exame de 
proficiência médica 2018, apli-
cado aos egressos dos cursos de 
Medicina e candidatos a se ins-
creverem naquela autarquia re-
gional. O resultado, tal qual em 
anos anteriores, é assustador, 
embora nada surpreendente.

Mais de 38% dos inscritos 
não atingiram a nota mínima, 
ou seja, erraram mais de 50% 
das questões. Dos examinados, 
69% não sabiam os parâmetros 
para se medir a pressão arterial, 
coisa que qualquer socorrista 
ou técnico de enfermagem, ou 
mesmo um cuidador de idosos, 
deveria saber e interpretar sem 
qualquer dificuldade.

A abordagem à vítima de 
acidente de trânsito foi realizada 
de forma equivocada por 86% 
dos candidatos e 68% deles não 
souberam qual a conduta ade-
quada para pacientes infartados.

O que nos assusta é que as 
questões submetidas ao candi-
dato não exigem grandes esfor-
ços de raciocínio e se configu-
ram em conclusões diagnósticas 
de mínima simplicidade.

São condutas ensinadas em 
cursos de primeiros socorros 
que, a rigor, todo o cidadão deve-
ria ter conhecimento, porquanto 
sejam situações com as quais 
podemos nos deparar a qualquer 
momento em nosso cotidiano.

Assusta mais ainda é que 
tal exame não foi aplicado a 
médicos egressos de pequenos 
cursos, mas sim a médicos que 
se formaram no Estado de São 
Paulo, a mais rica e mais bem 
aparelhada unidade federativa.

Lamentavelmente, todavia, 
esse exame, não tem respaldo le-
gal e, embora seja obrigatório para 

se obter o registro no CREMESP, 
não é classificatório e, em conse-
quência, no dia seguinte, mesmo 
os que não lograram os acertos 
mínimos, receberam a sua licença 
para clinicar e exercer a medicina 
em qualquer uma de suas 54 espe-
cialidades e em qualquer que seja 
de suas 53 áreas de atuação.

Isso porque não há uma lei 
federal que preveja a exigibili-
dade de um exame de proficiên-
cia, como ocorre com os advo-
gados (Lei 8.906/94) e com os 
contadores (Lei 12.249/10).

Tramita perante o Senado 
Federal o Projeto de Lei Suple-
mentar 165/17, de autoria do 
Senador Pedro Chaves, sob as 
relatorias dos senadores Ronal-
do Caiado e Otto Alencar, que 
cria o exame de proficiência 
médica, à semelhança do exa-
me de ordem e do exame de su-
ficiência contábil. 

Aprovado tal projeto, o exa-
me passará a ser obrigatório e 
somente poderá exercer a me-
dicina o egresso da faculdade 
que lograr êxito em tal exame. 
A solução, porém, ainda está 
muito longe de se efetivar.

O próprio projeto estabelece 
que a lei somente entrará em vi-
gor dois anos após a sua sanção 
e se aplicará apenas aos alunos 
entrantes nos cursos de medici-
na após a vigência da mesma.

Em miúdos, a lei somente 
passará a ser aplicada oito anos 
após a sua sanção. Se tomarmos 
em conta que, depois de um ano 
e meio, o projeto ainda claudica 
perante a primeira comissão no 
Senado, sendo muito otimista, le-
vará mais, pelo menos, cinco anos 
para tramitar pelas duas casas le-
gislativas. Concluímos, então, 
que a eficácia de tal lei somente 
ocorrerá na década de 2030.

Mesmo depois da moratória 

decretada pelo Ministério da Edu-
cação (Portaria 328, de 06/04/18), 
que suspende por cinco anos a 
criação de novas faculdades, os 
editais anteriormente publicados 
não serão prejudicados.

Foram criadas sete novas fa-
culdades (Contagem, Vilhena, 
Itabuna, Guarapuava, Itumbia-
ra, Trindade e Guanambi) e 40 
ainda estão em fase de reconhe-
cimento, o que significará 3.153 
novas vagas para o primeiro ano, 
além das 34.800 já existentes.

Em termos comparativos, 
os Estados Unidos, com 320 
milhões de habitantes, têm 147 
cursos de medicina e a China, 
com 1,4 bilhão de habitan-
tes, tem 150 escolas médicas. 
Enquanto as escolas médicas 
americanas formam 18.000 
médicos por ano, as nossas já 
formam quase 35 mil e chega-
rão a quase 40.000 após a ins-
talação das faculdades em fase 
de reconhecimento pelo MEC.

Vale lembrar que, de acordo 
com o 2º Anuário de Segurança 
Assistencial Hospitalar no Bra-
sil, elaborado pelo Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar 
(IESS) e pelo Instituto de Pesqui-
sa Feluma, da Faculdade de Ciên-
cias Médicas de Minas Gerais, 
em agosto deste ano, os hospitais 
públicos e privados do Brasil re-
gistraram, em 2017, seis mortes 
por hora, decorrentes dos chama-
dos “eventos adversos graves”, 
ocasionados por erros, falhas as-

sistenciais ou processuais, ou in-
fecções, entre outros. De acordo 
com o estudo, cerca destes quatro 
óbitos seriam evitáveis.

Outros dados que ratificam e 
alarmam sobre as condições de 
saúde no Brasil foram divulga-
dos pelo Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ), que indicam o 
crescimento de 101% nas ações 
judiciais, entre 2013 e 2017, re-
ferentes a erros médicos apenas 
na cidade de São Paulo.

De acordo com o TJ, a capital 
paulista registrou, em 2017, 489 
ações; no estado foram 1.700. No 
primeiro semestre de 2018 foram 
contabilizados 294 novos casos 
na cidade e mil em todo o estado.

Isto nos faz concluir que o 
Brasil está criando verdadeiras 
fábricas de médicos, preocupa-
das exclusivamente com a quan-
tidade e não com a qualidade.

Este foi um erro crasso do 
programa “Mais Médicos”. Ima-
ginar que aumentar o número de 
médicos vai resolver o proble-
ma da saúde no Brasil, seria o 
mesmo que formar milhares de 
novos chefes de cozinha para re-
solver o problema da fome.
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Valdir Santos e Sandra Villaverde, recém casados, reservaram um 
momento à dois, para fazer viagem de lua de mel, consolidando a 
feliz união, onde marcaram encontro com a felicidade. Sucesso!!!

Destaque 
para a equipe 
de colabora-
doras da Esco-
la Municipal 
Fausto Lex, 
localizada na 
zona Sul da 
cidade, que 
não medem 
esforços para 
a realizações 
de atividades 
da unidade 
escolar. Para-
béns!!!

Acontece neste sá-
bado, 20, e domin-
go, 21, o 5º Insane 

Sound no Parque 
do Peão. O encontro 
de som automotivo, 

tunning e rebaixa-
dos receberá gran-

des marcas do setor, 
manobras radicais, 

drift, hair trick e 
ainda show com 

Tribo da Periferia, 
grupo que completa 

20 anos de hip hop 
nacional. Para saber 

mais acesse inde-
pendentes.com.br 

(foto divulgação)

Jonathan Eduardo 
mal entrou de 
férias e já embar-
cou rumo ao Rio 
de Janeiro, que 
em grande estilo, 
fez sua primei-
ra viagem de 
avião e também 
conheceu a praia, 
acompanhado 
da amiga Taty 
Thomaz, onde vão 
curtir merecidos 
dias de descanso 
e vários passeios 
pelo erre jota. 
Tudo de bom!!!O empresário Felipe Lopes, devoto de Nossa Senhora Aparecida, esteve 

dias desses com a namorada Valéria Nobre, no Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida para momento de agradecimentos e orações

Os adolescentes acom-
panhados pelos serviços de 
atenção básica, do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), 
estão se alimentando mal. 
Dados do Sistema de Vigi-
lância Alimentar e Nutricio-
nal (SISVAN), apontaram 
que, em 2017, 55% deles 
consumiram produtos indus-
trializados, como macarrão 
instantâneo, salgadinho de 
pacote ou biscoito salgado.

Além disso, 42% desses 
jovens ingeriram hambúrguer 
e/ou embutidos; e 43% biscoi-
tos recheados, doces ou gu-
loseimas. Os números foram 
divulgados na última terça-
-feira (16), data em que é co-
memorado o Dia Mundial da 
Alimentação, e vem como um 
alerta para a má alimentação 
por esta parcela da população.

Para o coordenador-subs-
tituto de Alimentação e Nu-

Mais da metade dos jovens acompanhados no SUS têm alimentação inadequada
Dados do SISVAN apontam que muitos adolescentes têm alimentação com produtos industrializados e/ou processados

trição do Ministério da Saúde, 
Eduardo Nilson, os jovens 
precisam se atentar mais à ali-
mentação adequada.

“Dados revelam que ado-
lescentes com obesidade aos 
19 anos têm 89% de chance 
de ser obeso aos 35 anos, por 
isso, é necessário investir na 
promoção de uma alimenta-
ção adequada e saudável, es-
pecialmente na infância e na 
adolescência, tendo em vista a 
relação de práticas alimentares 
inadequadas com o aumento 
da obesidade na população”, 
enfatizou Eduardo Nilson.

O balanço também trouxe 
dados por região, que mostram 
que o sul do país é o que apre-
senta a maior quantidade de jo-
vens consumindo hambúrguer 
e/ou embutidos; macarrão ins-
tantâneo, salgadinho de pacote 
ou biscoito salgado, com 54% 
e 59% respectivamente.

Já o norte vem com o me-
nor percentual nesses dois 
grupos, com 33% e 47%, res-
pectivamente. Quando o as-
sunto são biscoitos recheados 
ou guloseimas, a região sul 
também está na frente (46%), 
mas empatada com os jovens 
nordestinos (46%).

Quando falamos por sexo, 
os percentuais mostram que o 
consumo de industrializados, 
fastfoods e alimentos doces 
recheados/guloseimas não se 
diferenciam muito, sendo um 
pouco maior nos meninos.

O primeiro grupo de ali-
mento, por exemplo, é consu-
mido por 58% deles, enquanto 
as adolescentes representam 
54%. O segundo é alimento de 
41% dos jovens do sexo mas-
culino e 38% do feminino. Já 
os recheados, são preferência 
de 42% deles e 41% delas.

Os maus hábitos à mesa têm 

refletido na saúde e no excesso 
de peso dos adolescentes. Nú-
meros da Pesquisa Nacional 
de Saúde do Escolar (PENSE) 
trouxeram que 7,8% dos ado-

lescentes das escolas entre 13 
e 17 anos estão obesos, sendo 
maior entre os meninos (8,3%) 
do que nas meninas (7,3%).

O Sisvan revela que 8,2% 

dos adolescentes (10 a 19 
anos) atendidos na Atenção 
Básica em 2017 são obesos. 
(Por Victor Maciel, da Agên-
cia Saúde)
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A onze dias das eleições, Márcio França dispara e chega a 48% dos votos válidos
Resultado da pesquisa Ibo-

pe, divulgada na noite da úl-
tima quarta-feira (17), aponta 
que a tendência de crescimen-
to de Márcio França verifica-
da ao longo de todo primeiro 
turno se mantém.

Segundo o levantamento, 
o candidato pelo PSB ao go-
verno de São Paulo alcançou 
48% dos votos, quase 27 pon-
tos percentuais a mais do que 
o conquistado por ele na pri-
meira etapa da disputa.

O resultado embola a dis-
puta ao Palácio dos Bandeiran-
tes e coloca França empatado 
tecnicamente com o concor-
rente João Doria (PSDB), com 
52%. A margem de erro é de 3 

Os candidatos ao governo de São Paulo, Márcio França (PSB) e 
João Doria (PSDB) - 16/08/2018 (YouTube/Reprodução)

pontos percentuais.
Os dados da primeira pesqui-

sa Ibope do segundo turno confir-
mam o crescimento permanente 
de França. O novo governador 
de São Paulo, que iniciou a cam-
panha com 4% das intenções de 
voto, apresentou uma subida im-
pressionante e em poucas sema-
nas se colocou como preferência 
de parte importante do eleitora-
do, chegando ao segundo turno 
numa virada histórica.

O levantamento aponta, 
ainda, uma importante mar-
gem de crescimento para 
França, já que o tucano João 
Doria segue liderando, a 
exemplo do que ocorreu no 
primeiro turno, a rejeição do 

eleitorado: 32% dos paulis-
tas afirmam que não votariam 
nele de jeito nenhum.

Márcio França conta ainda 
com o desafio, que vem sen-
do superado desde o início do 
processo, de se fazer conheci-
do pela população.

De acordo com o Ibope, 
28% dos entrevistados afirmam 
ainda não conhecê-lo bem o su-
ficiente para cravar o voto nele. 
Isso significa dizer que, ao con-
trário de seu concorrente – am-
plamente conhecido e rejeitado 
pelos paulistas – França ainda 
pode crescer muito nas inten-
ções de voto, na medida em que 
se apresenta à população.

Suas caminhadas pelo esta-

do e o olho no olho com a po-
pulação têm apresentado para 
o eleitorado um jeito diferente 
de fazer política. Apesar dos 
ataques e das tentativas diárias 
de seu adversário de polarizar 
a disputa, França tem reitera-
do seu compromisso de unir o 
Brasil a partir de São Paulo.

Compartilhando propostas 
e dialogando com os paulistas, 
o novo governador tem conta-
to com apoios de peso, incluin-
do concorrentes do primeiro 
turno e correligionários do tu-
cano Doria. O resultado é fruto 
de uma disposição permanente 
de unir forças para enfrentar os 
problemas do estado. 

A pesquisa ouviu 1.512 vo-

tantes e a margem de erro esti-
mada é de três pontos porcen-
tuais para mais ou para menos. 
O nível de confiança utilizado 
é de 95% (esta é a chance de 
os resultados retratarem o atu-
al momento eleitoral).

A pesquisa foi registrada 
no Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TSE-SP) 
sob o número SP-07777/2018 
e no Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) sob o número BR-
-BR-07265/2018.

POLÍTICA

O envio de projeto criando 
um novo Programa de Par-
celamento Incentivado (PPI) 
para quem possui débitos 
com a prefeitura de Barretos, 
foi tema de requerimento do 
vereador Paulo Correa (PR) 
direcionado à prefeitura na úl-
tima sessão da Câmara.

O Programa de Parcelamento 
Incentivado tem como objetivo 

Novamente, o vereador 
Olímpio Jorge Naben (Euripi-
nho), enviou requerimento ao 
Diretor Regional da Empresa 
de Correios e Telégrafos, em 
Bauru (SP), e ao Gerente do 
Centro de Distribuição Domi-
ciliária dos Correios (CDD) 
de Barretos, questionando 
quando serão regularizadas a 

Dutra quer redução da 
poluição com ônibus elétrico

A situação ambiental na 
América Latina vai piorar nos 
próximos anos devido ao au-
mento da frota de veículos, a 
menos que os governos aumen-
tem sua aposta nos carros elé-
tricos. A observação é do verea-
dor Raphael Dutra (PSDB) que 
pede a implantação de ônibus 
elétrico no município. “Se não 
fizermos políticas para a mobi-
lidade elétrica e urbana, vai ser 
mais difícil atingir as metas.” 
- disse Dutra se referindo ao 
acordo de Paris pela redução de 
gases do efeito estufa. 

Dutra justifica que o ônibus 
elétrico é uma tecnologia pro-
missora na busca por alterna-
tivas menos poluentes ao meio 
ambiente, pois os motores elé-
tricos não emitem os mesmos 

gases poluentes que os motores 
a combustão, que causam di-
versas doenças cardíacas, respi-
ratórias e até mesmo o câncer.

Ressalta ainda que além de 
ser um forte emissor de gás car-
bônico, o principal gás de efeito 
estufa, que provoca o aqueci-
mento global, o diesel também 
é fonte de material particulado, 

Euripinho cobra entrega de 
correspondências nos novos bairros

entrega de correspondências 
destinadas aos novos bairros 
do município como o Leda 
Silveira Amêndola, Residen-
cial Vida Nova, Nobre Ville, 
San Diego, Jardim Nova Bar-
retos 2, Jardim Planalto e Jar-
dim Anastácio, entre outros.

O vereador reforçou que os 
moradores destes bairros até o 

momento não estão recebendo as 
correspondências, tendo em vista 
que estes locais já possuem de-
nominação de vias com código 
de endereçamento postal (CEP).

Euripinho sugeriu no docu-
mento a contratação de mais 
carteiros terceirizados, objeti-
vando sanar ou, ao menos, di-
minuir a defasagem de pessoal, 
sendo esse um dos principais 
motivos do atraso na entrega de 
correspondências em Barretos.

“As vias públicas destes 
setores da cidade possuem a 
devida denominação com as 
suas respectivas placas de de-
nominação de ruas e avenidas, 
inclusive constando o CEP. 
Deste modo, sob o aspecto 
operacional, não há nenhum 
entrave que possa impossibi-
litar que estes moradores re-
cebam as suas correspondên-
cias”, ressaltou o vereador. Paulo Correa cobra projeto para 

parcelamento de débitos da dívida ativa
Último projeto encaminhado foi no ano de 2016

dar oportunidade aos contribuin-
tes barretenses de regularizar dé-
bitos tributários ou não.

Isso significa que o PPI 
engloba todo e qualquer valor 
vencido que o município te-
nha a receber em decorrência 
de taxas, contribuições de me-
lhoria, impostos (IPTU, ISS-
QN) e multas, entre outros.

Paulo Correa destaca no 
documento que, em face à 
grave crise financeira que as-
sola o país e a consequente 
taxa elevada de desemprego 
que cresceu exponencialmen-
te nos últimos anos, a popu-
lação se viu em dificuldades 
para cumprir com suas obri-
gações tributárias.

“É necessário mais sensi-
bilidade à situação dos con-

tribuintes que querem pagar 
suas dívidas É preciso enten-
der o momento de dificuldade 
que a população está passan-
do e oferecer alternativas para 
a quitação destes débitos, para 
evitar o que está acontecendo 
no momento. Muitas casas de 
contribuintes indo a leilão. 
Fato que também beneficiará 
os cofres públicos, pois acar-
retará um aumento da recei-
ta”, disse o vereador.

O parlamentar ressalta ain-
da que o último projeto enca-
minhado e aprovado pela Câ-
mara Municipal foi em 2016, 
permitindo o parcelamento 
dos débitos de pessoas físicas 
ou jurídicas junto a prefeitura, 
com vencimento até 31 de de-
zembro de 2015.

que causa danos à saúde.
A implantação de ônibus 

elétrico para o transporte pú-
blico de Barretos poderá ser 
feito através de PPP (Parceria 
Público-Privada) e beneficiará 
a população, além de se adotar 
no transporte público combus-
tíveis alternativos com redu-
ção da poluição, finaliza.
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As crianças terão um es-
paço exclusivo durante o 5º 
Insane Sound, encontro de 
som automotivo, tunning e 
rebaixados, que acontece no 
Parque do Peão, neste sábado 
(20) e domingo (21).

O projeto “Trânsito para Pais 
e Filhos” será desenvolvido no 
sábado, das 13 às 17 horas, e do-
mingo, das 10 às 15 horas.

Trata-se de uma estrutura 
que simula situações de trân-
sito como faixa de pedestres, 
a presença de outros veículos, 
funcionamento de semáforos 
e placas de sinalização.

Para vivenciar tudo isso as 
crianças estarão em carrinhos 
elétricos que serão guiados 
pelos pais ou familiares pre-
sentes. Uma atividade que 
envolve mais do que a educa-
ção no trânsito, mas também a 
integração entre pais e filhos.

A atração é inédita no even-

to e gratuita para quem já ad-
quiriu o acesso ao Insane Sou-
nd. Enquanto a família aguarda 
sua vez para participar é exibi-
do um vídeo com uma palestra 
sobre atitudes positivas no trân-
sito e respeito às leis.

PROGRAMAÇÃO
A programação deste sá-

bado, dia 20, começa a partir 
das 13 horas, na pista de acro-
bacias, com apresentações de 
drift e manobras radicais com 
diferentes tipos de veículos. 
Durante o dia todo, os maio-
res caminhões e carretas do 
Brasil, além de pick-ups, vans 
e carretas hidráulicas, mos-
tram toda potência colocando 
suas toneladas de equipamen-
tos de som no último volume.

Também no período da tar-
de será realizado o encontro das 
principais equipes de rebaixa-
dos da região com a participa-
ção do youtuber Netinho Maia. 

A programação musical é a es-
trela da noite. A abertura acon-
tece às 20h30 com show Lucky 
Poesia Gangster e, a partir das 
21 horas, será a vez da atração 
principal: Tribo da Periferia.

A programação de domingo, 
21, tem início a partir das 9 ho-
ras, com apresentações de Hair 
Trick, feira de alimentação com 
food trucks e, ainda, competição 
de som, rebaixados e tuning, 
promovida pela 101% Eventos. 
No período da tarde as equipes 
de drift e manobras voltam a se 
apresentar na pista e o encontro 
de rebaixados continua.

Os ingressos serão vendi-
dos na bilheteria do evento, 
que estará aberta no sábado, 
20, a partir das 9 horas. Crian-
ças com idade até 10 anos 
não pagam para participar do 
evento. Os valores podem ser 
consultados no site indepen-
dentes.com.br/insanesound.

Toda equipe do sistema 
municipal de ensino receberá 
em janeiro do próximo ano, 
um bônus de 50% sobre o sa-
lário base, que será concedido 
pela prefeitura de Barretos.

O anúncio foi feito pelo 
prefeito Guilherme Ávila, du-
rante evento realizado na úl-
tima quarta-feira (17), no An-
fiteatro “Jorge Andrade”, no 
Unifeb. Para isto, um projeto 
de lei será enviado para apre-
ciação e aprovação dos verea-
dores na Câmara Municipal.

O evento foi marcado por 
palestra do educador, César 
Nunes, numa parceria da pre-
feitura, por meio da secretaria 
municipal de Educação, com 
a “Somos Educação”, empre-
sa que detém a marca Anglo 

Sistema de Ensino, cujo ma-
terial didático é distribuído no 
ensino municipal barretense.

“Tivemos grandes avanços na 
educação municipal, desde 2013 
até agora. O material Anglo é 
uma grande conquista. Uma ação 
de grande importância para que 
isto acontecesse, fazendo com 
que a cidade caminhasse a pas-
sos largos na evolução do IDEB, 
alcançando a média de 6,7, que 
poucos municípios consegui-
ram”, afirmou Guilherme Ávila.

O prefeito destacou que o 
objetivo é avançar ainda mais e 
lançou um incentivo aos profis-
sionais da rede. “Temos escolas 
municipais que estão na casa 
da média 7. Aquelas consegui-
rem superar em 2.020 o índice 
do IDEB, mesmo que em 0,1, 

terão um ganho de 100% sobre 
o salário base, que será con-
cedido também para aquelas 
que estão abaixo e chegarem 
a média 7”, anunciou. “Esta 
concessão será para todos os 
profissionais das escolas que 
superarem estas marcas”, ex-
plicou o prefeito, enfatizando 
que será sobre o salário base.

O evento teve participação 
das secretárias municipais, Valé-
ria Reco (Educação) e Viviane 
Gonçalves Costa (Finanças); das 
supervisoras de ensino, Fernanda 
Olhê Hernandes (Ensino Fun-
damental) e Angélica Perassoli 
(Educação Infantil), do represen-
tante da Somos Educação, Mar-
cos Tadeu; além de professores, 
coordenadores, supervisores e 
educadores municipais.

Prefeitura concederá bônus de 50% sobre salário base 
para profissionais do sistema municipal de ensino

Educação para o Trânsito é tema 
de projeto infantil durante o 5º Insane Sound

Encontro de som automotivo, tunning e rebaixados acontece neste final de semana em Barretos

Atração é gratuita e funcionará no sábado, das 13h às 17h e domingo das 10h às 15h (Foto: Divulgação)
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Galpão com 270m2, pé direito com 4,50m2, localizado na rua 30, nº 0229 
(entre avenidas 49 x 51) - Ótima localização - CEL (17) 99714-6300

ALUGA-SE

A Secretaria da Segurança 
Pública do Estado de São Pau-
lo informou que os registros 
de homicídio com a agravan-
te “feminicídio” aumentaram 
12% de janeiro a agosto des-
te ano em todo o estado, não 
apenas na Grande São Paulo.

Foram 75 em 2017 e, segun-
do a pasta, entre janeiro e agos-
to deste ano, houve 84 registros 
de homicídio com a agravante 
‘feminicídio’”. Somente no úl-
timo feriado, Dia das Crianças, 
cinco mulheres foram assassi-
nadas em São Paulo.

Nesse período os conflitos 
interpessoais entre casais repre-
sentaram 8,1% dos homicídios 
dolosos, mesma proporção de 
2017, segundo a secretaria.

Feminicídio ou homicídio 
de mulheres, acontece quando 
o crime envolve discrimina-
ção à condição de mulher e 
violência doméstica e fami-

Foi realizada no último domingo 
(14) uma festa com intuito filantrópi-
co, para comemorar o Dia das Crian-
ças. Os organizadores ofereceram 
diversos tipos de brincadeiras, além 
da distribuição de brindes, sorvetes, 
cachorro quente, refrigerantes, doces 
e pipoca. Foram 5 horas de muita di-
versão para as crianças dos bairros Pe-
reira, Ibirapuera, Nova Barretos, No-
gueira e Vida Nova. “Minha iniciativa 
foi fazer diferente do meu passado, já 
que tive uma infância muito carente. 
Minha historia de vida sempre foi de muita luta”, comentou o organizador da festa, Anderson 
Luís de Angelino (Bodão), que recebeu o apoio de amigos e parceiros nas doações.

A secretaria municipal de 
Cultura está convidando artis-
tas, entidades e organizações 
culturais para a eleição dos no-
vos conselheiros, que integra-
rão o Conselho Municipal de 
Cultura. A eleição está marca-
da para o dia 30 de outubro, às 
19 horas, na sede da secretaria, 
na avenida 15, esquina com 

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de Barretos e Região, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 44.790.079/0001-77 Registro sindical nº MTB 322.393/74 por seu presidente abaixo assinado, convoca 
todos os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos e privados, sócios e não sócios, da base 
territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 25 de outubro de 2.018, na 
sede da entidade sita à Rua 18, nº 1.010, na cidade de Barretos/SP, às 17:30 horas, em primeira convocação, e às 
19:30 horas, em segunda convocação, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:

1) Eleição de delegados ao 11º Congresso Estadual da FETEC/CUT a ser realizado nos dias 23, 24 e 25 de 
novembro de 2.018, na cidade de São Paulo;

2) Outros assuntos de interesse da categoria.

Barretos, 19 de outubro de 2.018

Alencar Theodoro de Souza Filho
- Presidente -

Bodão realizou festa para crianças de 5 bairros Feminicídio cresce 12% de janeiro 
a agosto deste ano em São Paulo

Especialista em Direito Penal explica o crime e defende maior rigor penal

FEMINICÍDIO X FEMICÍDIO
O especialista Rogério Cury esclarece que o Feminicídio é um 

termo atual que qualifica o homicídio contra a mulher, em razão 
do gênero da vítima, em violência doméstica e familiar, além de 
menosprezo, ligado à condição de gênero. Ele alerta para as dife-
renças com o Femicídio. “Essa definição de sexo feminino não é 
completamente adequada porque se confunde o que é feminicídio 
e femicídio. O primeiro trata do crime tendo como motivação o me-
nosprezo, desrespeito à condição da mulher; já o segundo, tam-
bém aborda o crime contra a mulher, sem, no entanto, a conexão 
direta ao fato de a vítima ser do sexo feminino”.

liar, além de humilhação e 
menosprezo a simples condi-
ção de ser mulher.

A lei 13.104/2015 alterou o 
art. 121 do Decreto Lei número 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, para prever o 
feminicídio como circunstância 
qualificadora do crime de ho-
micídio, e o art. Primeiro da Lei 
número 8.072, de 25 de julho de 
1990, para incluir o feminicídio 
no rol dos crimes hediondos.

“A criação da Lei Maria da 
Penha, por exemplo, é bastan-
te positiva à medida que traz 
luz e uma atenção especial 
acerca de uma problemáti-
ca que, infelizmente, ainda 
é bastante comum, trazendo 
maior segurança e vigilância 
nos casos de violência do-
méstica e familiar”, explica 
Rogério Cury, especialista em 
Direito e Processo Penal.

“Evidente que ainda são 
necessários avanços e aprimo-
ramentos. Mais do que física, 
a violência abrange abusos 
sexuais, psicológicos, morais 
e patrimoniais entre vítima e 

agressor, que não precisa, neces-
sariamente, ser cônjuge, bastan-
do que tenha algum tipo de rela-
ção afetiva”, frisou o advogado.

O especialista destaca a im-
portância da legislação e refor-
ço na educação e conscientiza-
ção para sua efetividade.

“A violência contra a mulher 
é uma infeliz realidade, e o que 
vivemos hoje, infelizmente, são 
as consequências de um caráter 
cultural ultrapassado, onde tí-
nhamos raízes que reforçavam 
a violência de gênero, a força 
masculina e a hierarquia patriar-
cal conservadora”, afirmou.

Em nota, a secretaria infor-
mou que “vem adotando políti-
cas públicas para o combate da 
violência contra mulher, como o 
Protocolo Único de Atendimento 
que, desde o ano passado, estabe-
lece um padrão de atendimento 
nos casos de violência contra a 
mulher, seja física ou sexual, para 
melhor acolher as vítimas”.

As denúncias podem ser 
feitas pelo telefone 180 ou di-
retamente em uma Delegacia 
da Mulher.

Cultura convida para eleição de novos 
conselheiros que acontece no próximo dia 30

aruá 18, sede do antigo Fórum.
A eleição foi marcada du-

rante a primeira reunião da 
comissão transitória para a for-
mação do conselho, realizada 
dia 9 de outubro. Na oportuni-
dade, foram debatidos todos os 
detalhes para a realização da 
eleição, além de detalhes sobre 
o cadastramento das entidades, 

organizações culturais e artis-
tas do município.

“Considerando que esse é 
um momento muito importan-
te para a cultura barretense, a 
comissão decidiu prorrogar a 
eleição para o dia 30, propi-
ciando que todos os represen-
tantes da cultura barretense 
possam participar desse even-
to”, explica Mônica Costa 
Bandeira, responsável pela 
composição do conselho. 

No dia 8 de novembro, os 
conselheiros eleitos devem se re-
unir pela primeira vez, para tratar 
dos assuntos referentes à realiza-
ção da 3ª Conferência de Cultura. 

A comissão transitória é 
formada por Mônica Bandei-
ra, Ana Beatriz Alonso Leite, 
José Antônio Merenda (da 
Academia Barretense de Cul-
tura) e Tamara Maria Porfírio 
(Coletivo Quintessência).
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O Senac Barretos realizará 
na próxima quarta-feira, dia 
24, a palestra “Aprendizagem 
Criativa: como inovar em 
contexto escolar”, das 19h30 
às 21 horas.

O evento faz parte do Sala 
de Educadores, destinado a 
educadores dos setores públi-
co e privado, diretores e coor-
denadores de ensino, e demais 
interessados no assunto. A 
participação é gratuita.

A atividade será comanda-
da por José Pedro Toniosso e 
Sheila Moraes Raszl, docentes 
e membros do Núcleo de As-

O deputado estadual ree-
leito, Sebastião Santos (PRB), 
esteve visitando, no último 
dia 15, às instalações da es-
cola técnica Liceutec, locali-
zada no bairro Flosi. Durante 
a visita, Sebastião conheceu a 
estrutura de sala de aula, labo-
ratórios de ensino e equipa-
mentos de aprendizagem para 
os alunos profissionalizantes.

“O espaço educacional do 
Liceutec é uma grande rea-
lidade para a formação de 
pessoas, com implantação de 
cursos técnicos e profissiona-
lizantes. Com isso, a entidade 
demonstra uma qualificação à 
altura na capacitação de pro-
fissionais, que já saem aptos 
ao mercado de trabalho”, afir-
mou Sebastião Santos.

Ao todo, a unidade educa-
cional possui em seu quadro 
de alunos 400 matriculados, 
sendo que serão abertas, ainda 
neste ano, mil inscrições, para 
concorrência de vagas nos cur-
sos divulgados pela entidade.

“Nosso objetivo é formar 
pessoas qualificadas ao mer-
cado de trabalho. O exemplo 

Senac Barretos debate sobre aprendizagem 
criativa durante Sala de Educadores

Evento gratuito mostra alternativas para tornar o aluno agente participativo na construção do conhecimento
sessoria e Inovação Pedagógi-
ca (NAIP) do Centro Universi-
tário Unifafibe de Bebedouro.

Os palestrantes apresen-
tarão metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem, que 
possam contribuir no proces-
so de inovação nos diversos 
segmentos da educação bási-
ca num contexto contemporâ-
neo do setor.

A ideia é dialogar com o 
público, apresentando recur-
sos tecnológicos, alternativas 
e possibilidades para tornar o 
aluno agente participativo na 
construção do conhecimento.

O Sala de Educadores é ofe-
recido, desde 2006, em diver-
sas unidades Senac no Estado 
de São Paulo com a intenção de 
debater o Aprender a Aprender 
no Século 21, em referência à 
concepção da Organização das 
Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) sobre o assunto.

A Unesco defende o ensino 
e a aprendizagem como um pro-
cesso contínuo e a escola como 
cerne da capacitação de agentes 
sociais. As inscrições podem 
ser realizadas no Portal Senac 
www.sp.senac.br/barretos.

Deputado Sebastião Santos 
visita Liceutec de Barretos

Entidade de ensino é especializada na formação de cursos técnicos, pós-técnicos e profissionalizantes

disso é a parceria que temos 
com o Hospital de Amor em 
Barretos, com o encaminha-
mento de profissionais for-
mados como instrumentistas 
cirúrgicos, para atuação na 
UTI do hospital”, apontou o 
diretor de relacionamentos, 
Lucas Pacheco. 

Neste ano a entidade rece-
beu o título de “Utilidade Pú-
blica Estadual”, protocolado 
pelo deputado Sebastião San-
tos. Com o selo, o Liceutec po-
derá participar de todos os pro-
gramas culturais, educacionais, 

esportivos e sociais do Estado 
de São Paulo, com participação 
em projetos de incentivo na ca-
tegoria que se enquadra.

Através desse beneficio, a 
entidade poderá também ar-
recadar recursos financeiros 
via Nota Fiscal Paulista, dis-
ponibilizadas por estabeleci-
mentos comerciais, empresas 
e pessoa física e jurídica.

Estiveram presentes na vi-
sita, o vereador Elson Santos 
(PRB), o diretor geral, professor 
Roberto Pacheco, e o diretor ad-
ministrativo, Thiago Pacheco.
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Na última terça-feira (16), 
o treinador Paulinho Maclaren 
e o gerente de futebol, Luis 
Eduardo Cortillazzi, Luisão, 
visitaram o Estádio Fortaleza.

O gerente de futebol do BEC 
afirmou que já iniciou os conta-
tos para a formação do elenco 
para a temporada 2019 da Série 
A2 ou A3 do Campeonato Pau-
lista, destacando que alguns jo-
gadores já estão acertados com 
o clube e que restam apenas 
alguns detalhes para a definição 
de toda a comissão técnica.

A comissão está formada, 
por enquanto, pelo treinador 
Paulinho Maclaren; o prepa-
rador físico, César de Cillo; e 
o fisioterapeuta Tiago Ramiro. 
“Estamos aguardando o conse-
lho arbitral em novembro, para 
se confirmar o Barretos na Sé-
rie A2 e Série A3. Independen-

O presidente de honra do Barretos 
EC, Milton Aparecido da Silva, Miltão, 
afirmou que já estão em andamento às 
obras de adequação do Estádio Forta-
leza, para atender as exigências feitas 
pela Federação Paulista de Futebol.

Segundo o dirigente, os serviços já 
estão sendo executados pelos pedreiros 
e pintores da prefeitura, nos vestiários 
do BEC, dos árbitros e da equipe vi-
sitante, com a retirada de infiltrações, 
pinturas e construção da sala antido-
ping, em um espaço existente no acesso 
ao vestiário do Touro do Vale.

“A parte de hidráulica, pintura e de 
pedreiro já foi dado o andamento. O 
importante é que começou as tão espe-
radas obras no estádio. A maior parte 
delas já foi feita, faltando apenas essa 
adequação”, explicou Miltão.

Técnico Paulinho Maclaren e o gerente Luisão visitam Estádio Fortaleza

te de qual divisão for, vai ser 
um time forte para brigar pelo 
acesso”, afirmou Luisão.

De acordo com Luisão, a 
definição dos trabalhos e toda a 
programação para a temporada 
2019, vai depender da decisão 

do conselho arbitral, já que 
existe previsão para o início do 
campeonato no dia 21 de ja-
neiro. “Se for para janeiro, até 
o dia 26 de novembro estare-
mos com 75% a 80% do elenco 
montado”, afirmou Luisão.

OBRAS ESTÃO EM ANDAMENTO NO ESTÁDIO




