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DINHEIRO, FAMA E PODER, VOCÊ QUER? - O professor e palestrante Leonardo Torres, de apenas 28 anos, ocupa com um texto de sua autoria, o nosso espaço de opinião nesta edição. Doutorando em Comunicação e Cultura Midiática e pós-graduando em Psicologia Junguiana,
Leonardo Torres reflete sobre o “sucesso” tão sonhado em ser alcançado pelo ser humano. Vale a pena refletir com ele.
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Técnicos da empresa Gol vistoriam Aeroporto
Três técnicos da área de segurança da empresa aérea Gol, Santiago Nicolas AgueroSellares
(analista Security), Alexander ToshioKuni (especialista) e Matheus Mota (analista de Safety) estiveram em Barretos nesta quarta e quinta-feira, para uma vistoria no Aeroporto “ChafeiAnsei”.
Eles estavam acompanhados do secretário municipal de Ordem Pública, Cláudio Muroni. “A
vistoria foi feita para identificação de melhorias necessárias para dar prosseguimento ao processo de implantação de linha área regular no aeroporto”, disse Muroni que, recentemente, recebeu
uma equipe da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

Mutirão odontológico gratuito no
Leda Amêndola termina nesta sexta
Um mutirão de atendimento odontológico teve início nesta quinta (30) e termina nesta sexta-feira (31) em
Barretos. O programa, que
é gratuito, ocorre no Centro
Comunitário do bairro Leda
Amêndola, das 8 às 12 horas,

e visa atendimento de munícipes acima de 60 anos.
Segundo o presidente do
Instituto Rosentino Bispo, Anderson Alves, dentistas estão fazendo consultas e diagnósticos.
A ação também visa a orientação e a prevenção de doenças.

Além de ensinar técnicas
de prevenção na saúde bucal,
os pacientes vão receber próteses dentárias (dentaduras).
Os pacientes devem apresentar documento de identidade
no momento da consulta e, se
tiver, carteirinha do SUS.

“Saúde e prevenção” é tema
abordado em projeto nas escolas
A prefeitura de Barretos,
através do Programa Municipal de IST/HIV/AIDS
da secretaria municipal de
Saúde, realiza até o final de
junho, na Escola Estadual
“Professora Lacy Bonilha de
Souza”, localizada no Ibitú,
diversas rodas de conversa
sobre sexualidade. As atividades fazem parte do projeto “Saúde na Escola” e são
realizadas todas as quartas-feiras, com alunos de idades
entre 11 e 17 anos.
Página 7

Grávidas e lactantes não poderão
exercer atividade insalubre, decide STF
O Supremo Tribunal Federal (STF)
derrubou, por 10
votos a 1, trecho da
nova lei trabalhista
que permitia o trabalho de gestantes
e lactantes em atividades insalubres,
exceto em caso de
atestado médico. A
Ação Direta de Constitucionalidade (ADI) julgada na última quarta-feira (29) foi apresentada
em abril de 2018 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). Com a decisão, grávidas e lactantes não poderão de
forma alguma trabalhar em ambientes e situações que ofereçam qualquer tipo de risco a elas ou ao bebê. “Quem de nós gostaria que nossas
filhas, nossas irmãs, nossas netas, grávidas ou lactantes, continuassem
a trabalhar em ambientes insalubres? Essa pergunta é que, ao me ver,
ao ser respondida, resolve a questão sobre a constitucionalidade”, defendeu o ministro e relator da ADI, Alexandre de Moraes.

Ação “Barretos contra o Tabaco”
acontece na Praça Francisco Barreto
A secretaria municipal de
Saúde, com apoio do Hospital
do Amor, promove nesta sexta-feira (31) e sábado (1º de
junho), uma ação em alusão
ao Dia Mundial sem Tabaco
- “ Barretos contra o Tabaco”.
As atividades estão programadas para acontecer das
8 às 17 horas nesta sexta e das
8 às 12 horas, no sábado, na
Praça Francisco Barreto, em
frente à Igreja Catedral.
De acordo com Cristina
Meinberg, coordenadora do
Programa Municipal contra o
Tabagismo, o objetivo desta
ação é sensibilizar a população para a importância da prevenção e tratamento.
“Queremos alertar sobre
os riscos do cigarro, o grande
mal do mundo moderno. Cigarro e saúde não combinam.
As pessoas precisam saber que
ao parar de fumar, melhora a
parte circulatória, cardíaca, física e diminui também o risco
do aparecimento de tumores.
Por isso, estamos realizando
essas ações de conscientização, um incentivo e apoio aos

fumantes a largar o vício”, explica a coordenadora.
Durante a ação, o público que passar pelo espaço terá
acesso a serviços como: orientações sobre produtos e ambientes
livres do tabaco, rastreamento
de câncer bucal, espirometria,
vacinação, orientações de prevenção de diabetes, prevenção
de doenças sexualmente transmissíveis, dicas de alimentação,
teste de glicemia e aferição de
pressão arterial.
Haverá no local, a Carreta
de Tomografia do Hospital do
Amor, realizando avaliações
médicas com o objetivo de
rastrear doenças como o câncer e enfisema pulmonar.
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Editorial

Dinheiro, fama e poder, você quer?

O professor e palestrante Leonardo Torres, de apenas 28 anos, ocupa com um texto de sua autoria, o nosso espaço de
opinião nesta edição. Doutorando em Comunicação e Cultura Midiática e pós-graduando em Psicologia Junguiana,
Leonardo Torres reflete sobre o “sucesso” tão sonhado em ser alcançado pelo ser humano. Vale a pena refletir com ele.
Uma frase de Jim Carrey
ressoa na mente: “eu acho que
todo mundo deveria ficar rico,
famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, para que possa ver
que essa não é a resposta”.
No fundo, essa frase nos faz
pensar sobre uma das coisas
que muitos, se não todos, gostariam de ter: o sucesso. Basta entrar no Google e digitar
“sucesso” que você encontrará
promessas de chegar até lá, fórmulas e vários “passo a passo”
para chegar mais rápido.
O sucesso é concebido
como prêmio. Parece, no entanto, um prêmio que quando
você o recebe e o segura, já
não tem valor.
O sucesso hoje é muito ligado ao dinheiro, ao poder e à
fama, ou, como muitos gostam
de eufemizar, ao reconhecimento. Vivemos para isso. Vivemos para nos tornar alguém.
Escutei muitas vezes “eu
sou médico”; “eu sou engenheiro”; “eu sou doutor advogado”; mas, conto em uma mão
quando escutei “eu sou feliz”.
No processo de vida do

indivíduo, conquistar, ser reconhecido, etc., é importante,
mas devemos ter cuidado, pois
a busca por dinheiro, poder e
fama em excesso corrompem
o indivíduo. Maquiavel estava
certo quando mencionava que,
para se conhecer um individuo,
basta dar a ele algum poder.
Quem avança demais sem
escutar a voz de dentro (a vocação), da alma, da ética da totalidade do indivíduo, corrompe-se
e, por fim, perde o sentido de

Governantes de todos os
quadrantes não raro costumam escolher Deus como escudo. A história está pontilhada de referências a Deus.
Em seus 40 anos de reinado, o ditador general Franco,
“caudillo da Espanha pela
Graça de Deus” referia-se
sempre à Providência Divina,
conforme passagens de seus
discursos, como esta de 1937:
“Deus colocou em nossas
mãos a vida de nossa Pátria
para que a governemos”.
Os estatutos da Falange
Espanhola o declaram “responsável perante Deus e perante a história”. Lembrete: a
Falange Espanhola, criada em
1933 por José Antônio Primo
de Rivera, foi um movimento
e um partido político inspirado no fascismo.
Já os monarcas, ao correr da
história, justificam a autoridade
e a legitimidade sob a égide do
direito divino, de onde deriva
seu direito de governar, não dependendo nem mesmo da vontade de seus súditos.
Hassan II, no Marrocos,
se declarava descendente do
profeta Maomé. Dizia: “não é
a Hassan II que se venera, mas
ao herdeiro de uma dinastia, a
uma linhagem dos descendentes do profeta Maomé”.
Hirohito, imperador do
Japão de 1926 até sua morte,
em 1989, era visto como uma
divindade. Criou fama, não só
por ter uma realidade distante
da população que viveu guerras e mortes, mas por construir uma aura divina.
Ele nunca aparecia com
roupas normais, sempre estava vestido com vestimen-

EXPEDIENTE

» JOÃO MULATA LOUVA SECRETÁRIOS
O vereador João Mulata (PSDB) apresentou votos de louvor e congratulações ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, José Raphael Ribeiro Ducatti; ao secretário de Agricultura
e Meio Ambiente, Marco Antonio de Carvalho Ferreira; e ao
secretário da Ordem Pública, Carlos Roberto Assunção Muroni.

» APLAUSOS PARA AS FESTAS DE SANTOS
Congratulações e aplausos à festa de Santa Rita de Cássia
e para a Comissão Organizadora da quermesse da paróquia
São Benedito foram requeridas, respectivamente, pelos vereadores Aparecido Cipriano (PP) e Euripinho (PDT).
viver. Este sucesso é do “eu”,
do “ego”, ele é uma ilusão narcisista, e está em todos os lugares:
a famosa imagem do indivíduo
escalando até o alto da montanha sozinho, todo próspero.
Sucesso não é nada disso.
Sucesso é coletivo e é um movimento eterno de ir para dentro
de si e para fora de si, para baixo
(erros) e para cima (acertos).
Sucesso é um caminho feito
de fracassos que, assim como
uma harpa, vão afinando nos-

so caminho de vida. Sucesso
deve estar ligado à palavra sucessão, no sentido de: “como
deixarei o mundo, a sociedade,
para a próxima geração?”. Ou
seja, não mais ligado ao “eu”,
mas ligado a “nós”, ao todo.
Se entendermos isso, não
precisaremos mais buscar
com euforia (ou seja, o eu somente fora) o dinheiro, a fama
e o poder. Como diz Gandhi:
“quem não vive para servir,
não serve para viver”.

Os enviados de Deus
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» TEACHER PUBLIC SCHOOL
Requerimento pedindo informações sobre trabalho de
professores de inglês na Rede Municipal de Ensino, aprovado pela Câmara, é de autoria da vereadora Paula Lemos
(PDT). Ela também pediu que cópia da solicitação fosse encaminhada a Defensoria Pública e ao Ministério Público.
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tas dignas de um “imperador
divino e perfeito”, como um
deus que os japoneses acreditavam ser descendente da
deusa do sol, Amaterasu.
O marechal Idi Amin Dada,
ditador de Uganda, garantia
ao povo que conversava com
Deus, em sonhos, uma espécie de aval concedido a seus
atos. Certo dia, um esperto
jornalista joga a pergunta: “o
senhor conversa com frequência com Deus”? Ele: “Sempre
que necessário”. Já em Gana,
os eleitores cantavam assim a
figura de Nkrumah: “o infalível, o nosso chefe, o nosso
Messias, o imortal”.
Por estas plagas, eleva-se
aos céus a figura de Jair Bolsonaro. A quem um pastor evangélico do Congo, Steve Kunda,
assim se refere: “Na história
da bíblia, houve políticos que
foram estabelecidos por Deus.
Um exemplo, quando falam do
imperador da Pérsia, Ciro”.
Antes do seu nascimento,
Deus fala através de Isaías:
‘Eu escolho meu sérvio Ciro’.
E senhor Bolsonaro é o Ciro
do Brasil. O nosso Messias
não teve dúvidas: jogou o vídeo nas redes sociais. E entoou: “Brasil acima de tudo;
Deus acima de todos”.
Para reforçar a mística, o
bispo Edir Macedo pede que
Deus ‘remova’ quem se opõe
a Bolsonaro, acusando políticos de tentarem “impedir
o presidente de fazer um excelente governo”. E alertou:
Marcelo Crivella, o prefeito
do RJ, enfrenta “impeachment do inferno”.
O fato é que os governantes em países atrasados
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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culturalmente (e até em mais
desenvolvidos)
costumam
organizar seu próprio culto.
Agem para que a imprensa
cultive sua imagem que pode
ser uma destas: herói, Salvador da Pátria, Super-Homem,
Pai dos Pobres ou Enviado
dos Céus.
Mas Nietsche já alertava
contra tal esperteza: “o super-homem destrói os ídolos, ornando-se com seus atributos. A
apoteose da aventura humana é
a glorificação do homem-Deus”.
Pois bem, essa mania de
querer um parentesco com
Deus ressurge nessa onda
direitista, de viés populista,
que se espraia pelo planeta,
incluindo até Nações como
Hungria, Polônia, Áustria,
Itália, Suíça, Noruega, Dinamarca, Filipinas, Turquia e,
claro, os Estados Unidos de
Donald Trump.
Esses governantes tendem a
assumir comportamento autoritário, criando estruturas próprias
de comunicação, formando alas
sociais (amigas e inimigas), fustigando a imprensa, vista como
a tribuna dos perdedores. Não
aceitam que a mídia tradicional
exerça as funções clássicas de
apurar os fatos, que seja vigilante dos poderes públicos ou que
faça cobranças.
Cortam volumosos investimentos publicitários na
mídia tradicional, extinguem
empregos e inauguram o ciclo
do “achismo” ao expandirem
a quantidade de julgadores e
intérpretes do cotidiano.
Os efeitos brotam: per-

da de credibilidade na informação; perda de qualidade
informativa; formação de
“exércitos” para “guerra da
informação e da contra-informação”; apartheid social com
a polarização discursiva; e expansão do Estado-Espetáculo.
No meio do turbilhão, Jair
vai atirando contra a imprensa, verberando contra políticos e, quem sabe, pensando
em subir ao trono das divindades. Para tanto, conta com a
identidade do Messias, afinal,
seu sobrenome.

» “FILHO AINDA NÃO NASCEU”, RECORDA KAPETINHA
O vereador Kapetinha (PTB) lembrou que num passado
recente anunciaram a vinda de uma empresa que geraria
mil empregos em Barretos. “E até agora o filho não nasceu”, completou.
» PIRAPESCA PODE NÃO ACONTECER EM 2019
Segundo o vereador Wilson Aparecido (PSDB) a competição Pirapesca corre um sério risco de não ser realizada
neste ano, em virtude da falta de apoio. Ele contou que pretende conversar sobre o assunto com o prefeito Guilherme
Ávila (PSDB). Caso a situação não resolva em 15 dias, o
parlamentar garante que joga a bandeira.
» REFORMA PARA COLOCAR O PAÍS NA LINHA
O vereador Fabrício Lemos (PSL) defende a reforma da
previdência social proposta pelo presidente Jair Bolsonaro
(PSL), para que o país comece a entrar nos trilhos.
» UM TUCANO BOM DE VISTA
O vereador Dutra (PSDB) contou que visitou o governo
do Estado de São Paulo, onde pode enxergar um pouco mais
da gestão João Dória (PSDB).
» DISTRITO INDUSTRIAL ESTÁ ABANDONADO
O Distrito Industrial II está abandonado há 4 mandatos,
nas gestões Emanoel Carvalho e Guilherme Ávila, na avaliação do vereador Dutra (PSDB). “Cadê as políticas públicas
para atrair investimentos”, indagou. Em sua opinião, é preciso união para resolver os problemas do distrito.
» SÓ PASSA TATU DE CHUTEIRAS
De acordo com o vereador Betim da Comunidade (PSDB),
não transita carro em certas vias do Distrito Industrial II. “Só
passa tatú de chuteiras”, comentou.
» VEREADOR PEDE INFORMAÇÕES SOBRE DÍVIDA
O vereador Raphael Oliveira (PRP) pediu informações
à ABBC (Associação Brasileira de Benefício Comunitário)
sobre valores não repassados pela prefeitura para a gestão da
UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
» ASFALTO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO
Asfalto para toda a extensão da Avenida SF-1, no bairro São Francisco, foi reivindicado pelo vereador Almir
Neves (PSDB).
» PELA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
Vereador Lupa (DEM) pediu a recuperação das estradas
rurais do Brejinho e das Contendas.

Gaudêncio Torquato
Jornalista, professor titular da USP,
consultor político e de comunicação

» TEM RABO DE PALHA, SEGUNDO UEBE
Para o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), uma parte dos vereadores tem rabo de palha e não quer investigar o prefeito.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Os Porões da Contravenção”, de Aloy Jupiara e Chico Otávio, publicado pela
editora Record.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Ainda bem que sempre existe outro dia. E outros sonhos. E outros risos. E outras pessoas. E outras coisas”. (Clarice Lispector )

Os amigos Augusto Pedroso, Fabíola Correia e Wellington Neves
em momento de samba e descontração no ultimo final de semana.

Leonardo Correia Rodrigues completou
7 aninhos no último dia 26 e comemorou ao
lados dos pais Luana e Adi Júnior e das irmãs
Gabriela e Rafaela. Felicidades!

O presidente de Os Independentes Ricardo Rocha, acompanhado do diretor financeiro Jerônimo Muzetti, do diretor de relações públicas Kaká Santos e do gestor do Parque do Peão Fábio
Salles, visitou na ultima segunda feira (27-05), a empresa Build Your Dreams – BYD, fábrica de
painéis solares fotovoltaicos. A intenção da visita foi conhecer o funcionamento do sistema de
energia solar comercializado pela BYD e a viabilidade de instalação no Parque do Peão.
Hoje (3105), será
de muitos
beijos e
abraços
para o estudante de
Odontologia Leonardo Henrique. Mas
o carinho
especial fica
por conta
da irmã Natália e dos
pais queridos Valdinei e Silva.
Felicidades
Leo!!!

Não é todo mundo que alcança essa marca das bodas de porcelana, mas este
casal conseguiu. O segredo ? Parceria, compreensão, amizade e muito amor.
Miguel e Márcia Prieto completam 20 anos de feliz união. Parabéns!!!!

O cinegrafista e cozinheiro Vagner França, está
em período de férias e recarrega as energias em
Porto Seguro/BA. Descanso merecido!!!

A fofinha Ana Clara Silva Schiapati completou
seu primeiro ano de vida na última terça feira
Layane Ramos Melo comemora mais
(28-05). Os beijos e paparicos ficaram por contas
um aniversário hoje (31/05). A bela
de amigos, familiares e claro dos pais Alexandre
jovem estudante de Engenharia Cie Thayaine. Parabéns Ana Clara!!
vil, passa a data recebendo o carinho
dos pais, Joel e Vanda, dos irmãos,
Raphael e Lorrayne, das sobrinhas,
Júlia e Sofia, demais familiares,
amigos, e os mimos fica por conta
do noivo Matheus Bonfim (foto).
Tudo de bom Lala!!!
O aniversário foi quinta feira
(30-05), mas as comemorações
e cumprimentos se estenderam
até o final de semana. O motivo
é Beto Oliveira, um dos chefes
de cozinha mais queridos da
cidade que recebe os carinhos
dos amigos, familiares e do
companheiro Fernando Lourenço. Tudo de bom Beto!!!!
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Ensino de educação financeira é
importante para desenvolvimento
de crianças e adolescentes
“A educação financeira é
um passo fundamental para que
se repense os hábitos de consumo”. A frase é do vereador Raphael Dutra (PSDB), que complementa: “cria uma sociedade
mais saudável financeiramente
e realizadora de objetivos”.
“Aprender sobre educação
financeira dentro da sala de
aula é fundamental para o fortalecimento da cidadania. Ao
estar ambientado com o assunto, o aluno se torna mais consciente sobre a importância de
tomar decisões acertadas sobre

finanças e consumo”.
Este foi o tema de requerimento de autoria de Dutra
aprovado na sessão de segunda-feira (27) na Câmara Municipal, que pede a implantação da disciplina na rede
estadual de ensino.
Para o vereador, aulas de
educação financeira aumentam a capacidade do cidadão
para realizar escolhas conscientes sobre a administração
dos seus recursos e contribuir
para a eficiência e a solidez
dos mercados financeiro, de

capitais, de seguros, de previdência e de capitalização.
Ensinar o tema é uma forma também de preparar as
crianças e os adolescentes
para o futuro. “Não só o futuro desses jovens, mas do país”,
destacou Dutra em seu requerimento. “Um país que não
poupa dificilmente é um país
que cresce. Precisamos ter um
país que aprenda a poupar, que
entenda como trabalhar o seu
dinheiro. E isso começa dentro
de casa, nas nossas finanças
pessoais”, concluiu o vereador.

Novas passagens de água em
cruzamentos melhoram fluidez de trânsito

Vereador solicita linha de crédito para solucionar falta de água - O vereador Raphael Dutra
(PSDB) apresentou requerimento na Câmara Municipal de Barretos, onde solicita que a prefeitura conceda uma linha de crédito ao SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) para perfuração de poço profundo no município. Dutra ressaltou que nos últimos anos a cidade teve um aumento significativo da população, como também novos bairros, e a falta de água tornou-se constante, sendo inúmeras as reclamações
e reivindicações dos munícipes pedindo a solução imediata do problema. “Dessa forma, a administração
municipal deve fazer perfuração de mais um poço profundo para que a água não volte a faltar em períodos
prolongados”, argumentou o vereador em sua solicitação. O vereador pede para que a prefeitura proceda
uma linha de crédito junto ao Banco do Brasil, objetivando a perfuração de poço profundo.

Pena pecuniária pode ser
destinada a fundos geridos por
conselhos dos direitos da criança
Projeto de Geninho Zuliani prevê que haja concordância da vítima
A prefeitura de Barretos,
dentro da proposta de Zeladoria
Urbana, está edificando novas
passagens de água (valetas ou
sarjetões) em cruzamentos de
diversos pontos da cidade para
melhorar a fluidez no trânsito.
Já foram executadas passagens nos bairros Ortega, Califórnia, São Judas Tadeu, Nova

Barretos, Dom Bosco, Zequinha
Amêndola (Barretos 2), Hussein
Gemha, Pereira, Joquey Clube,
Alto Sumaré, Monte Castelo,
Bom Jesus, Santa Isabel, Ibirapuera, Rios e Pimenta. Em execução são realizadas obras no
centro e bairro Diva.
No centro, as novas passagens atendem pedido da Em-

presa Viasa, responsável pelo
transporte coletivo urbano. Os
serviços foram iniciados no
último dia 23, com tempo de
cura do concreto estimado em
sete dias, segundo a secretaria
municipal de Obras e Serviços Urbanos. A liberação do
tráfego aconteceu nesta quinta-feira, (30).

O projeto de Lei 1249/19
permite que o dinheiro arrecadado com o pagamento de
pena pecuniária seja destinado aos fundos geridos pelo
conselho nacional, estadual
ou municipal dos direitos
da criança e do adolescente,
a depender da competência
da Justiça e desde que haja
anuência da vítima.
Medida alternativa à prisão, a pena pecuniária pune
crimes de menor potencial

ofensivo com o pagamento
em dinheiro. O valor da pena
varia de 1 a 360 salários mínimos. O projeto acrescenta dispositivo ao Código Penal.
Apresentada pelo deputado
Geninho Zuliani (DEM-SP), a
proposta está em análise na Câmara dos Deputados. “Pretendemos com a medida fomentar
os conselhos de direitos para
que sejam criadas efetivas políticas públicas voltadas para a
infância e adolescência”, justi-

fica o parlamentar.
O deputado apresentou também o projeto de Lei
1248/19, que estabelece a
mesma medida na área civil.
DESTINAÇÃO HOJE
O Conselho Nacional de
Justiça fixou a política do Poder Judiciário para o uso dos
recursos arrecadados com a
pena pecuniária com a Resolução 154/12. Desde então, os recursos são depositados em conta bancária vinculada às Varas
de Execução Penal ou Varas de
Penas e Medidas Alternativas.
A prioridade de aplicação
dos recursos são as vítimas dos
crimes ou dependentes. Outra
opção é doar a projetos sociais.
Os recursos não podem ser usados para custeio do Poder Judiciário. O dinheiro só pode ser
movimentado por alvará judicial
e apenas entidades públicas ou
privadas com fim social e conveniadas ou de caráter essencial
à segurança pública, educação e
saúde recebem a verba.
TRAMITAÇÃO
A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Seguridade
Social e Família; de Finanças
e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
(Fonte: Luis Macedo/Câmara
dos Deputados)
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Educação de Barretos recebe três novas vans
O prefeito Guilherme Ávila entregou as chaves de três
novas vans para a secretaria
municipal de Educação na
manhã desta quinta-feira, 30
de maio. Duas serão utilizadas
para o transporte de produtos
da merenda escolar e a outra
para estudantes (16 lugares,
incluindo o motorista).
A entrega foi feita junto
com a secretária municipal de
Educação, Valéria Reco e o
encarregado pelos serviços de
transportes da secretaria, Gustavo Aparecido Nunes.
“Nestes seis anos, sem sombra de dúvidas, a área que mais
investimos é a educação. Fazendo isto investimos em pessoas,
formando cidadãos e, por consequência, no futuro de nossa cidade”, ressaltou Guilherme Ávila.
O prefeito disse ainda que

“escolheu” a educação como
prioridade, fazendo uma grande transformação neste período, como a reforma de escolas, ampliação do número de
unidades, dobrando o número
de vagas nos Cemeis (de 2,9
mil em janeiro de 2013 para
seis mil agora em 2019); implantando o material didático
Anglo, troca do mobiliário e
notebooks para professores.
“Continuamos investindo,
agora na melhoria da nossa
frota, como outro dia com
um ônibus para o transporte
escolar e estas três vans. As
melhorias na educação estão
sendo feitas constantemente.
Estamos fazendo tudo isto,
pois entendemos que estamos
cuidando do futuro de nossa
cidade”, frisou o prefeito.
A secretária Valéria Rec-

co afirmou que as duas novas
vans para o transporte de alimentos da merenda escolar é
muito importante, principalmente na logística de entrega.
“A secretaria é responsável
pela compra e distribuição
dos produtos para as escolas
municipais e estaduais, e estes veículos vão proporcionar
mais agilidade no atendimento a estas unidades”, destacou.
Ela afirmou, ainda, que a
van para o transporte de alunos
vai oferecer mais conforto para
os estudantes do município e do
estado, que também são transportados pela secretaria.
“Por todas estas melhorias
agradecemos ao prefeito Guilherme Ávila, que sempre deu
prioridade para educação com
investimentos
importantes
como agora”, enfatizou.

Termina nesta sexta licenciamento para
veículos com placa terminada em 2
O Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) alerta que donos de
veículos com placa terminada
em 2 têm até esta sexta-feira, 31 de maio, para fazer o
licenciamento anual. A partir
do sábado, 1º de junho, quem
circular sem o documento do
exercício 2019 poderá ter o
veículo apreendido.
A taxa do serviço é de R$
90,20 para todo tipo de veículo e deve ser paga por meio
do número Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) nos bancos, caixas
eletrônicos ou via internet

banking. O proprietário precisa quitar débitos existentes,
como os de IPVA, seguro
obrigatório e multas.
Com o comprovante de pagamento e um documento de

identificação em mãos, o condutor deve ir ao Detran.SP ou
posto Poupatempo para solicitar a emissão do Certificado
de Registro e Licenciamento
de Veículo (CRLV).

33º Batalhão da PM de
Barretos encerra a campanha
de arrecadação de arroz
Mais de 3 toneladas foram doadas para instituições assistenciais

O 33º Batalhão encerrou
na última sexta-feira (24)
mais uma campanha de arrecadação de arroz, cujo objetivo era arrecadar os alimentos
junto aos policiais militares,
suas famílias e a comunidade,
para doar às instituições assistenciais de Barretos.
“Com grata satisfação a

campanha atingiu grande participação, pois ao todo foram
arrecadadas 3 toneladas. Esta
quantidade possibilitou o beneficiamento de 8 entidades: Casa
Padre Gabriel, Instituto Cesalpina, Instituto Esperança e
Vida, Casa de Passagem, Casa
Abrigo Menino Jesus, Casa do
Oleiro, Casa do Oleiro Kids e

Vila dos Pobres”, destacou em
nota, o comando do batalhão.
“O Comando do 33º Batalhão agradece a todos os Policiais Militares e à população dos
19 municípios que o integram,
que abraçaram esta nobre causa,
sabendo que o arroz alimentará
o corpo, mas só o Amor alimentará a Vida”, encerra a nota.
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Kaspersky Lab identifica
Comunicadores são convidados para Missa do 53º
Dia Mundial das Comunicações na Cidade de Maria promoção falsa no WhatsApp
usando a Copa América
Tema proposto pelo Papa Francisco reflete sobre as relações entre as pessoas na internet
Neste domingo, 2 de junho,
a Igreja Católica celebra a 53ª
edição do Dia Mundial das Comunicações Sociais, na solenidade da Ascensão do Senhor.
A primeira celebração deste dia ocorreu na solenidade
da Ascensão do Senhor, no dia
7 de maio de 1967, quando a
Igreja Católica era governada
pastoralmente pelo Papa São
Paulo VI, como iniciativa proposta pelo Concílio Vaticano II.
Na ocasião, foi divulgado que a Igreja Católica, que
“sente intimamente solidária

com o gênero humano e com
sua história”, queria chamar
a atenção dos seus filhos e de
todos os homens de boa vontade, para o vasto e complexo fenômeno dos modernos
meios de comunicação social,
como a imprensa, o cinema,
o rádio e a televisão, que são
uma das notas mais características da civilização moderna.
A partir de então, todos os
anos, os pontífices passaram
a escrever e divulgar mensagens que são sempre lançadas
no dia 24 de janeiro, data em

que se celebra a memória de
São Francisco de Sales, patrono dos jornalistas.
A mensagem deste ano
do Papa Francisco tem como
tema “Somos membros uns
dos outros’ (Efésios 4,25): das
comunidades de redes sociais à
comunidade humana”. Francisco reflete nela sobre as relações
entre as pessoas na internet,
ambiente no qual a Igreja Católica acredita que deve ser usado
para o “encontro das pessoas e
a solidariedade entre todos”.
Sendo assim, o bispo dio-

cesano de Barretos, dom Milton Kenan Júnior, presidirá
a Eucaristia neste domingo
(2), às 11 horas, na Capela da
Casa de Encontros e Retiros
Dom Antônio Mucciolo, na
Cidade de Maria.
Profissionais que atuam
nos meios de comunicação
estão sendo convidados a participarem da celebração. Após
a missa, os comunicadores
podem participar do almoço do 33º Arraial da Alegria,
a Queima do Alho. A adesão
tem o valor de R$ 25,00.

A novidade desta campanha maliciosa
é a utilização de números premium
internacionais como forma de monetização

No dia mundial sem tabaco, Barretos
recebe mutirão de saúde pulmonar

Conhecido como um dos principais vilões da saúde, o cigarro está relacionado a aproximadamente 50 doenças diferentes
Celebrado no dia 31 de
maio, o Dia Mundial sem Tabaco foi criado para conscientizar
as pessoas sobre os malefícios
causados pelo consumo de tabaco e para que todos possam ter
uma qualidade de vida melhor.
Nesta sexta-feira (31), a
secretaria municipal de Saúde de Barretos, com apoio
do Hospital do Amor, promoverá um mutirão de saúde
pulmonar, que contará com

um mutirão de espirometria,
vacinação e orientações do
programa de combate ao tabagismo de Barretos.
A população também poderá
participar de aulas de respiração
para desintoxição, receber orientações de prevenção de diabetes,
realizar avaliações médicas com
o objetivo de rastrear doenças
como o câncer e enfisema pulmonar, além de prestigiar a Orquestra Municipal de Barretos.

O tabagismo é responsável
pela morte de mais de 7 milhões de pessoas ao ano. Dessas mortes, quase um milhão
são causadas apenas pela exposição a fumaça.
Além de câncer, o tabagismo está também relacionado
a aproximadamente 50 enfermidades, como doenças do
aparelho respiratório e doenças cardiovasculares.
Uma delas, a Doença Pul-

monar Obstrutiva Crônica
(DPOC) causa inflamação das
vias aéreas e pulmões gerada
pelo contato com partículas
e gases nocivos, limitando
o fluxo de ar, mesmo sendo
a quarta principal causa de
morte no Brasil, atingindo 40
mil pessoas ao ano, ela ainda
é desconhecida por 55% da
população brasileira.
Os benefícios de ficar um
dia sem fumar podem não ser
notados imediatamente, mas
eles surgem já nas primeiras 24
horas. A pressão arterial volta
ao normal, assim como a temperatura do corpo, os batimentos cardíacos se estabilizam
e as chances de ter um ataque
cardíaco diminuem também.
Mundialmente o tabagismo é reconhecido como um
dos principais vilões da saúde e estima-se que no mundo
todo são consumidos cerca
de seis trilhões de cigarros ao
ano e no Brasil cerca de 30%
dos tabagistas fumam 20 cigarros ou mais por dia.
PROGRAMA CONTRA
O TABAGISMO
Como forma de auxiliar as
pessoas contra o vício, a prefeitura de Barretos, por meio da
secretaria municipal de Saúde,
deu inicio em março deste ano,
ao Programa de Combate ao
Tabagismo em todas as Unidades Básicas de Saúde.
O programa estimula e
apoia fumantes no processo
de cessação do vício e na adoção de outros hábitos saudáveis de vida, através de uma
equipe multiprofissional de
saúde, formada por médico,
enfermeiro, psicólogo e nutricionista, entre outros.

Mais uma vez, os cibercriminosos estão utilizando o WhatsApp como ferramenta para disseminar seus golpes e atraírem o
maior número de vítimas.
Neste caso, a campanha
utiliza o nome de uma marca esportiva famosa e a Copa
América, que começa no dia
14 de junho, para divulgar
uma promoção falsa.
Os usuários recebem uma
mensagem no WhatsApp dizendo que, para comemorar
os 22 anos da patrocinadora
da Seleção Brasileira, a empresa está dando camisetas
oficiais da Copa América por
tempo limitado.
Ao clicar, os usuários são
direcionados para uma página
fraudulenta com uma pesquisa que precisa ser respondida
para poder ganhar a camiseta
– feminina ou masculina.
Após isso, aparece uma segunda página com uma mensagem para o usuário, pedindo que ligue para um número
supostamente gratuito e solicite o prêmio – de acordo com
a operadora de telefone.
De acordo com Fábio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky Lab, “trata-se da primeira campanha
falsa disseminada via WhatsApp, que se vale de números

premium internacionais para
monetizar o golpe. Se escolher Claro e Tim, a ligação
será para o Malawi, Vivo para
a China, Oi para o Burundi”.
Até o momento, a campanha tem sido disseminada
apenas no Brasil. Para evitar
ser vítima, é recomendado
que o usuário:
• Suspeite sempre de links
recebidos por e-mails, SMSs,
mensagens instantâneas ou postagens em mídias sociais, principalmente, quando o endereço
parece suspeito ou estranho.
• Sempre verifique o endereço do site para onde foi
redirecionado, endereço do
link e o e-mail do remetente
para garantir que são genuínos antes de clicar neles, além
de verificar se o nome do link
na mensagem não aponta para
outro hyperlink;
• Verifique se a promoção
é verdadeira acessando o site
oficial da empresa ou suas redes sociais.
• Se não tiver certeza de
que o site da empresa é real
e seguro, não insira informações pessoais;
• Use soluções de segurança
confiáveis para ter uma proteção em tempo real para quaisquer tipos de ameaças, como o
Kaspersky Total Security.
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Pós-graduação “Nutrição e Produção de Bovino de
Corte e Leite” tem inscrições abertas no Unifeb

O curso de pós-graduação
Lato Sensu em “Nutrição e Produção de Bovinos de Corte e
Leite” do Unifeb aborda a bovinocultura de corte e leite brasileira, com foco na importância
econômica e na produtividade,
qualidade, segurança sanitária e
no manejo nutricional.
As aulas de uma nova turma começam no segundo semestre e o período de inscrições está aberto no site: www.
unifeb.edu.br/posgrad/
no
item do próprio curso.
O curso é especialmente
direcionado a zootecnistas,

agrônomos, médicos veterinários, engenheiros de alimentos e biólogos, entre outros
profissionais do segmento.
No conteúdo estão a importância de uma boa alimentação no sucesso das atividades
agropecuárias, o diferenciar
qualitativamente dos produtos
carne e leite, o capacitar e atuar
no gerenciamento das propriedades, nas formulações e fabricação de uma ração específica
para gado de corte e leite, entre
outros temas relevantes para
os objetivos propostos.
“A região de Barretos é bem

BARRETOS, 31 de maio de 2019

BARRETOS E REGIÃO

forte no setor da agropecuária,
então o mercado é promissor para
os profissionais que desejam se
atualizar nessa área de nutrição e
produção de bovino”, explicou o
professor coordenador do curso,
dr. Paulo Sergio Jorge.
A carga horária completa
é de 384 horas/aula, ministradas ao longo de 24 meses,
nas sextas-feiras, das 19 às 22
horas, e aos sábados, das 8 às
12 horas e das 14 às 18 horas.
O investimento é de 24 parcelas de R$ 550, com 10% de
desconto por pontualidade. A
taxa de inscrição é de R$ 50.

Sesi atua na campanha “Lacre do Amor”

O SESI de Barretos firmou
parceria com a TEBE e os alunos do 1º ao 5º ano arrecadaram 140 garrafas pets de 2 litros com lacres para troca por
cadeira de rodas. No dia 22 de
maio, alunos e representantes
da escola fizeram a entrega

dos lacres para concessionária,
ajudando na campanha que
existe desde agosto de 2018.
A campanha faz parte das
ações de responsabilidade social da concessionária de rodovias TEBE e tem o apoio da
ARTESP (Agência Regulado-

ra de Transportes do Estado
de São Paulo). A concessionária, com apoio de parceiros, já
doou 4 cadeiras de rodas.
Durante a entrega dos lacres
na escola SESI em Barretos,
esteve presente, o gerente do
centro de atividades do SESI
regional, Guilherme Sábio; a
diretora da escola de Barretos,
Mirka Costa; o gerente administrativo, Luciano Rodrigues; o orientador de esportes,
Eduardo Lopes; a professora
do 2º ano, Renata Falcão e seus
alunos; e o professor de educação física, Paulo César. Representaram a TEBE, Janaina Ramos e Taisa Montagner.

Na última terça-feira, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) anunciou que considera a Síndrome de Burnout (um
conceito comumente traduzido
como “esgotamento profissional”) um “fenômeno ligado ao
trabalho” e não uma doença,
ao apresentar novas explicações sobre o que foi anunciado no início da semana, que o
‘burnout’ havia sido incluído
na nova Classificação Internacional de Doenças (CID).
A síndrome de Burnout designa o estágio mais avançado de
estresse no ambiente corporativo

e apresenta sintomas, como: cansaço excessivo (físico e mental),
dor de cabeça, insônia, sentimento de derrota e insegurança, alterações de humor, pressão alta e
até problemas cardíacos.
Segundo dados da Associação Internacional de Manejo
do Estresse (ISMA), 72% dos
brasileiros que estão trabalhando sofrem alguma sequela
ocasionada pelo estresse.
Por esse motivo, as empresas estão cada vez mais investindo em alternativas para melhorar a qualidade de vida dos seus
colaboradores, seja por meio de

ajuda psicológica ou uma atividade física, como o yoga corporativo, uma prática diferenciada,
aplicada no próprio ambiente de
trabalho, em que as atividades
são realizadas na cadeira, sem
equipamentos especiais.
A metodologia condensa
as posturas que fortalecem e
alongam todas as partes do
corpo que sofrem de estresse
e do trabalho em computador,
alivia as tensões decorrentes
da postura sentada por longos
períodos e ensina as técnicas
de respiração eficientes para
relaxar ou se concentrar.

Síndrome de Burnout é considerada
“fenômeno ligado ao trabalho”
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Senac Barretos realiza
atendimentos comunitários

Em comemoração ao Dia
Mundial Sem Tabaco, realizado em 31 de maio, o Senac
Barretos participa de uma série de atividades promovida
pela secretaria de Saúde do
município. As ações ocorrem
nesta sexta-feira (31), das 8 às
17 horas, e no sábado (1/06),
das 8 às 13 horas, na Praça
Francisco Barreto, centro da
cidade, em frente à Catedral.
Nos dois dias, alunos do
Técnico em Enfermagem do
Senac Barretos e do curso de
Agente Comunitário de Saúde

(realizado pelo Senac em parceria com a Secretaria de Saúde), promoverão testes gratuitos de glicemia e aferição de
pressão arterial.
MAIS ATENDIMENTOS
Outra ação comunitária
programada pelo Senac Barretos está sendo feita, todos os
meses, em parceria com uma
rede de drogarias da cidade,
com o objetivo de prevenir a
população da diabetes.
Em junho, mês em que se comemora o Dia Internacional do
Diabético, estudantes do curso

Técnico em Enfermagem promoverão exames de glicemia
com a supervisão dos docentes na
Drogadada Santa Casa (avenida
23, esquina da rua 30) e na Drogadada Bom Jesus (Rua Messias
Gonçalves, 337). O atendimento
gratuito será realizado no dia 10
de junho, das 8 às 11h30.

Mais de 23 mil pacientes esperam
por um transplante de rim no Brasil
Eliminar impurezas do
sangue, manter o equilíbrio
hídrico do corpo e produzir
hormônios, são algumas das
importantes funções desempenhadas pelos rins.
Quando apresentam problemas no funcionamento,
deixam de desenvolver essas
atividades corretamente, sendo necessário tratamento medicamentoso e dietético, para
casos menos graves, e tratamento dialítico e transplante,
para casos mais severos.
Em até 80% dos casos os
rins podem perder sua função
sem que os pacientes apresentem

muitos sintomas. No entanto,
uma parcela de pessoas pode desenvolver pressão alta, fraqueza,
anemia, inchaço nos pés e rosto.
Estes são sinais de alerta para
que se procure ajuda médica o
mais rapidamente possível. Algumas doenças como hipertensão
arterial, diabetes, nefrites, anomalias anatômicas do aparelho
urinário e infecções urinárias
frequentes podem levar a uma futura necessidade de diálise e, possivelmente, um transplante renal.
Segundo dados do Sistema
de Informações Gerenciais (SIG)
do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e SIG/SP, a lista de

espera de potenciais receptores
ativos de rins no Brasil chegou a
23.262 em fevereiro de 2019.
Aproximadamente 51% destes estão no estado de São Paulo,
12% em Minas Gerais, 4,5% na
Bahia e 4,3% no Rio de Janeiro.
Além disso, pouco mais de 430
pacientes também esperam pelo
transplante de rins e pâncreas.
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Zaiden conquista duas medalhas em campeonato de jiu-jitsu
O atleta João Zaiden disputou no último
domingo (26) o Circuito Open Arena de Jiu-jitsu, no Ginásio de Esportes BabyBarione,
em Monte Alto, e foi campeão nas categorias
peso e absoluto. Zaiden conquistou a primeira colocação na categoria faixa preta adulto absoluto, na luta que durou 5min40seg e
ocupa o primeiro lugar no ranking do total de
oito atletas. Na categoria faixa preta adulto
(acima de 90 kg) também conquistou o primeiro lugar e lidera o ranking isolado. Faixa
preta em jiu-jitsu, João Victor Zaiden iniciou
sua carreira no MMA em 2012, possuindo
em seu cartel 11 lutas com apenas uma derrota. Natural de Colina, defende a bandeira
do Zaiden Jiu-Jitsu e já lutou em campeonatos brasileiros, mundial e pan-americano. Ele
se prepara para o Open Barretos de JiuJitsu que acontece em 9 de junho. “Treino todos os dias,
porém, preciso alternar meu trabalho e tenho minha rotina sem o quimono”, comentou o atleta.

Equipes de vôlei feminino de
Barretos jogam com Cristais Paulista
As equipes de vôlei feminino da secretaria municipal de Esportes e Lazer de Barretos jogam
neste sábado, 1º de junho, no CEMEPE do bairro Christiano Carvalho. Os jogos serão com as
representações de Cristais Paulista. Às 14h30, entra na quadra o time infanto-juvenil e, em seguida, o juvenil. A entrada é franca. A auxiliar técnica, professora Ana Cristina, antevê duas boas
partidas e convida o torcedor para prestigiar as atletas barretenses.

Handebol de Barretos vence
Bebedouro pela Liga Brasil
A equipe de handebol masculino da secretaria municipal de Esportes e Lazer venceu
Bebedouro por 23 x 17, no último sábado (25),
no Ginásio de Esportes “Sérgio Batista Zacarelli”, em Bebedouro, em jogo válido pela
Liga Brasil. Dirigida pela técnica Luciana Zímaro, a equipe barretense teve como destaque
Lucas Matheus, que marcou 11 gols. “Embora
a diferença de seis gols no placar, foi uma partida muito disputada. Todos os atletas estão de
parabéns”, comentou a técnica após a partida.

