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GOVERNADOR ALCKMIN JÁ ESTÁ EM PRÉ-CAMPANHA PARA PRESIDENTE - “Ao pisar em solo barretense nesta semana, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se mostrou tranquilo, como sempre; dosado no auto-retrato de seu governo, como sempre;
complacente com uma das maiores prioridades do município, como se esperava...”
EDITORIAL - Leia na página 2
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Paulo Skaf inaugura nova escola
SESI de Barretos neste sábado

Carlão do
Basquete anuncia
pré-candidatura a
deputado federal

Governador se reúne com
prefeitos do Codevar em Barretos

Hemonúcleo pede
doação de sangue

Carlão está confiante em sua
candidatura. (Foto: Aquino José)

Em defesa da fé e da família,
Carlos Henrique dos Santos, Carlão do Basquete, anunciou sua
pré-candidatura a deputado federal após encontro com o apresentador José Luiz Datena (PRP).
O vereador confirmou sua saída
do PROS para integrar o PRP e
está disposto a disputar a eleição.
Carlão usará a “janela” para troca
de partidos que permite aos pretensos candidatos, mudarem de
legenda até seis meses antes das
eleições. Em recente pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal, Carlão do Basquete disse
que “a população está muito desacreditada da política” e por este
motivo acredita que a alteração
das figuras na Câmara Federal
acrescentará mudanças positivas
para o Estado de São Paulo. Formado em Educação Física pela
UNB (Universidade de Brasília),
policial civil aposentado, ex-diretor de esportes da secretaria
municipal, Carlão do Basquete
exerce o seu segundo mandato
como vereador. Segundo a reportagem apurou, Datena faria
campanha para Carlão do Basquete no interior do Estado de
São Paulo.

O presidente da Fiesp,
Ciesp, Sesi-SP, Senai-SP e Sebrae-SP, Paulo Skaf, está na região de São José do Rio Preto,
desde ontem, quinta-feira, 1 de
março, para inaugurações de
escolas e assinaturas de convênios de esporte e educação.
Amanhã, sábado, às 9 horas, é a vez da inauguração do
Sesi Barretos, localizado na
Via das Comitivas “Dr. Roberto Cardoso Alves”, no bairro
Los Angeles, que passa a ser
Centro de Atividades e recebeu investimento total de R$
34 milhões. Após a solenidade, às 11 horas, haverá show
gratuito do cantor Almir Sater.
Nesta sexta-feira (2), Skaf
inaugura o Sesi de Rio Preto, que
recebeu R$ 34,6 milhões em investimentos. Ontem, quinta-feira
(1), Skaf esteve na prefeitura de
Catanduva para assinar renovações do Sistema Sesi de Ensino
com os municípios de Catanduva e Paraíso.
Página 5

O governador Geraldo Alckmin, o secretário estadual de
Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro e o deputado estadual
Vaz de Lima, participaram de
uma reunião na última terça-feira
(27), em Barretos, com prefeitos e representantes do Codevar
(Consórcio de Desenvolvimento
do Vale do Rio Grande).
Durante a reunião, realizada a pedido do presidente do
Codevar e prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, foi apresentado o pedido ao governo
do Estado da doação de R$ 1,5
milhão para a compra de uma
usina móvel de reciclagem de
resíduos da construção civil e
a liberação de R$ 300 mil para
a elaboração do Plano de Turismo Regional.
“Explicamos ao governador a importância da usina móvel de reciclagem para
contribuir com a preservação

do meio ambiente e também
porque o material reciclado
ajudará na recuperação e na
manutenção das estradas rurais nos municípios consorciados”, relatou Guilherme Ávila,
acrescentando que o governador concordou com o pedido.
As demandas apresentadas
ao governo do Estado também
foram tratadas na Assembleia
do Codevar, realizada na quarta-feira (28), em Vista Alegre do
Alto. Além disso, os integrantes
do Codevar discutiram a nova
licitação conjunta para a compra
de medicamentos, a tomada de
preços para a compra de massa
asfáltica fria e o projeto Educaverde Codevar, já realizado
em Embaúba e que acontecerá
também nos outros municípios
integrantes do consórcio.
O Codevar é formado atualmente por 21 prefeitos. A
entidade foi criada em 2015

com o objetivo de desenvolver
políticas de desenvolvimento
integrando os municípios da
região do Vale do Rio Grande,
aumentando a representatividade da região perante os governos estadual e federal.

O hemo
núcleo do Hospital
de Amor (nova denominação do
Hospital de Câncer de Barretos)
está com baixo estoque de sangue, principalmente dos tipos A
negativo, O positivo e O negativo.
A informação foi confirmada pela
direção da unidade, declarando
como “situação de emergência”,
por isso, o apelo feito solicitando
a ajuda da população de Barretos e municípios da região. Os
interessados em fazer a doação
devem procurar o departamento,
de segunda a sexta-feira, das 7
às 12 horas, e aos sábados e domingos, das 7 às 11 horas.

Regional da
APCD de
Barretos oferece
atendimento
odontológico
para a população
Inscreva-se para ser
paciente dos cursos
A Escola de Aperfeiçoamento Profissional (EAP), da
APCD Regional de Barretos,
está com atendimento odontológico aberto à comunidade.
A APCD (Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas)
oferece cursos de Atualização
Profissional para Cirurgiões-Dentistas de Barretos e região,
que fazem no local atendimento nas Especialidades de: Endodontia (tratamento canal);
Ortodontia (aparelhos ortodônticos); Cirurgia (dentes do
Siso e outras); Prótese Dental
e Estética (Lentes de contato,
Faceta, Clareamento, Prótese
parcial fixa), e Implantodontia
(implantes dentários e prótese
sobre Implantes). A população
de Barretos e região têm à disposição um centro de pós-graduação em Odontologia, onde
são executados tratamentos
de alto padrão de qualidade,
devolvendo a estética e função a quem precisa. “Estamos
realizando cadastramento de
pacientes que necessitem de
atendimento. Estes pacientes
serão atendidos pelos cirurgiões-dentistas, acompanhados e
supervisionados pelos professores da instituição com mestrado e doutorado”, destaca a
diretora da EAP, dra. Renata
Manzano Gregorio. Os interessados nos atendimentos
devem fazer o cadastro pelo
telefone (17) 3322-9955, pelo
whatsapp (17) 9 81390099 ou
na sede da APCD, localizada
na rua 22, 858, entre as avenidas 17 e 19, no centro, em Barretos. As vagas são limitadas.

Nota de esclarecimento do SAAE

O Poço Profundo, localizado na Rodovia Assis Chateaubriand, está
passando por reparos, após pane no motor da bomba de sucção da água do
subsolo. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informa que, por
ser o sistema todo interligado, o fornecimento para os bairros atendidos por
essa unidade está sendo realizado de maneira emergencial, podendo haver
alterações no volume fornecido conforme picos de consumo. A bomba
reserva está sendo instalada, para que qualquer problema de fornecimento
seja regularizado. “Já entramos em contato com a empresa que nos forneceu a bomba e a mesma irá para o concerto. Trabalhamos em sistema alternativo e, por isso, em algum período do dia a população pode sentir a falta
de água, caso haja pico de consumo. Para emergências temos o caminhão
pipa para garantir o fornecimento de água nas escolas e unidades de saúde”,
explicou o superintendente da autarquia, Sílvio Brito. O Poço Profundo da
Assis Chateaubriand é responsável pelo fornecimento de águas aos bairros
da zona norte da cidade: Zequinha Amêndola, Mais Parque, Leda Amêndola, Sumaré, Alto Sumaré, Dom Bosco e Califórnia.
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Governador Alckmin já está em
pré-campanha para presidente
Ao pisar em solo barretense nesta semana, o governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, se mostrou tranquilo, como sempre; dosado no
auto-retrato de seu governo,
como sempre; complacente
com uma das maiores prioridades do município, como se
esperava; mas não conseguiu
esconder seus próximos passos como bom político que
é, frisando nas entrelinhas de
suas palavras, cumprimentos
e sorrisos, sua hashtag adotada mesmo antes de o PSDB
oficializá-lo candidato ao cargo de presidente da República nas eleições de outubro:
“#preparadoparaoBrasil”.
O movimento, que é visto
por tucanos como o início de
fato da campanha, tem como
objetivo “humanizar” a imagem do governador. Não há
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de uma região largamente acariciada por candidatos ao governo e à presidência em todas
as eleições, receberam e retribuíram tapinhas nas costas.
Como que dizendo “tamo
junto governador”, todos deixaram claro que não precisa
muito para futuras cutucadas
“ombro a ombro” em um futuro palanque. Nem precisava. A tranquilidade e o carisma do governador paulista é
insuperável a qualquer pré-candidato tucano, que se proponha a concorrer à vaga nas
prévias do partido.
A ofensiva na internet para
nacionalizar sua pré-candidatura à presidência da República em 2018 começou no final
do ano passado. Linguagem
informal nas postagens, produção de vídeos descolados
de bastidores e um discurso

mais direto com o eleitor.
Um reforço de um time de
“disseminadores” nas redes
sociais, participação de designer, redatores, videomaker
e, ainda, um monitoramento
diário de mídias será a base
da plataforma do site de campanha, com vídeos e imagens
de apoiadores, além de uma
sessão chamada “anti-fakenews”, com “verdades e mentiras” sobre Alckmin.
Está aí, nas ruas, a campanha de Geraldo Alckmin,
governador do maior estado da União, que passou por
Barretos nesta semana. E que
deve voltar a ser recebido no
município e na região, oficialmente, a partir das prévias
internas dos tucanos, neste
mês de março. Pelos passos já
caminhados, poucos duvidam
que o partido faça o contrário.

O paciente do século XXI

Consumidor de serviços de
saúde. É assim que quer e deve
ser tratado o paciente do século XXI. Por quase dois mil e
quinhentos anos, desde Hipócrates (460aC – 370aC) até o
crepúsculo do milênio passado, o médico teve o monopólio
do conhecimento e da informação. Ninguém tinha uma enciclopédia médica residencial e,
tampouco, ia a uma biblioteca,
após a consulta, para pesquisar
sobre sua doença.
Com a democratização da
informação, passamos a carregar todas as enciclopédias
no bolso em nossos smartphones e esse monopólio deixou de existir. O paciente do
século XXI é extremamente
bem informado, totalmente
esclarecido e a cada dia mais
exigente e menos tolerante a
qualquer evento adverso ou
resultado danoso.
O paciente do século XXI
não aceita mais ser o sujeito
passivo na relação com o seu
médico. Ele quer cooperar. Ele
quer ser co-partícipe. Ele quer,
em parceria com seu médico,
compreender a sua sintomatologia e, a partir dela, avaliar todas
as hipóteses diagnósticas possíveis, para chegar ao diagnóstico
mais plausível. Depois de tal
compreensão e analisadas todas
as condutas terapêuticas aplicáveis, orientado pelo seu médico,
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dificuldade nisso, por menor
que seja a experiência de seu
marqueteiro de campanha.
A dificuldade a ser enfrentada por Alckmin em sua campanha será a caça aos votos dos
eleitores mais jovens. O governador foi candidato ao mesmo
cargo há 11 anos. Isso quando as redes sociais, que tanto
pregam mudanças e transformações um tanto ilusórias na
atualidade, caminhava a passos
lentos, digamos assim. Facebook, Twitter e Instagram desconhecem os preparativos de
Geraldo Alckmin no passado.
O que se viu em Barretos,
nesta semana, são os passos
firmes de Alckmin rumo ao se
propósito. Ele já está na estrada. Em sua passagem por Barretos, deputados (incluindo de
outros partidos), dezenas de
prefeitos (de diversas siglas)
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ele quer, de forma independente e autônoma, decidir qual a
melhor terapêutica a que irá se
submeter, estribado no trinômio:
custos, riscos e benefícios.
Essa autonomia de vontade não é simplesmente porque
ele assim o deseja. Não se
configura em um simples capricho. Ele tem três diplomas
legais (Código do Consumidor, Código Civil e Código de
Ética Médica) que lhe asseguram esse direito.
O médico, que sempre
teve uma formação paternalista e fora acostumado a um
relacionamento verticalizado
com seu paciente, precisa estar atento a essa nova realidade comportamental e se preparar para atender a esse novo
perfil de paciente.
O profissional que não
compreender (ou não admitir
esse novo regramento relacional) estará vulnerabilizado a
um desgaste com seu paciente
e até mesmo à judicialização
do seu relacionamento, além
de exposições difamatórias
nas mídias digitais.
Conversa ainda é o melhor
remédio. Em duas décadas
defendendo médicos, percebi
que o número de processos é
infinitamente menor com profissionais que atuam em estruturas de saúde desenhadas de
forma que tenham tempo para
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira

uma anamnese mais completa,
conversando com seus pacientes de maneira mais demorada.
O importante é que o paciente precisa e deve ser muito bem informado. E, quando
falamos em “bem informado”,
não nos referimos à ‘quantidade’ de informações, mas
sim à QUALIDADE da informação. A informação precisa
ser clara, concisa, objetiva e
compreensível o suficiente

para uma tomada de decisão.
Caso isso não ocorra, o
médico poderá sofrer outro
tipo de condenação, o da negligência informacional, que
o torna responsável por ter
assumido o risco de produzir
um resultado danoso, sem o
conhecimento do paciente.
Raul Canal
Advogado e presidente da
Anadem (Sociedade Brasileira de
Direito Médico e Bioética)

Esse Veríssimo é genial

“Eu tomo um remédio para controlar a pressão.
Cada dia que vou comprar o dito cujo, o preço aumenta.
Controlar a pressão é mole. Quero ver é controlar o ‘preção.’
Tô sofrendo de ‘preção’ alto.
O médico mandou cortar o sal. Comecei cortando o médico, já
que a consulta era salgada demais.
Para piorar, acho que tô ficando meio esquizofrênico.
Sério!
Não sei mais o que é real.
Principalmente, quando abro a carteira ou pego extrato no banco.
Não tem mais um Real.
Sem falar na minha esclerose precoce. Comecei a esquecer as coisas:
Sabe aquele carro? Esquece!
Aquela viagem? Esquece!
Tudo o que o presidente prometeu? Esquece!
Podem dizer que sou hipocondríaco, mas acho que tô igual ao meu
time:
- nas últimas.
Bem, e o que dizer do carioca? Já nem liga mais pra bala perdida...
Entra por um ouvido e sai pelo outro.
Faz diferença...
“A diferença entre o Brasil e a República Checa é que a República Checa temo governo em Praga e o Brasil tem essa praga no
governo”.
“Não tem nada pior do que ser hipocondríaco num país que não
tem remédio”.
Luiz Fernando Veríssimo
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» O PREFEITO CABELUDO E O GOVERNADOR CARECA
Em discurso realizado na inauguração do “Bom Prato” em
Barretos, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse que o
prefeito Guilherme Ávila (PSDB) “é menor de idade”, mas experiente. Acrescentou que Guilherme é jovem e pode perder todos os cabelos ainda. “Nós não podemos”, comentou a brilhante
cabeça. No entanto, ressaltou que tem um bom consolo: “é dos
carecas que elas gostam mais!”.
» SANTA CASA PEDE APARELHO
A Santa Casa de Barretos pediu ao governo estadual um aparelho de tomografia computadorizada.
» A FOME DA FAZENDA TUCANA
O “Hospital do Amor” pediu ao governador Geraldo Alckmin
(PSDB) o ressarcimento em pouco mais de R$ 2 milhões. Explicaram que a Fazenda Paulista abocanhou do hospital essa quantia
em virtude de pacientes entrarem na Justiça para conseguirem o
pagamento de medicamentos. Está confusa essa situação tratada
em reunião às portas fechadas em Barretos.
» A EXPLICAÇÃO PARA O VERMELHO NO CAIXA
Segundo o governador Geraldo Alckmin (PSDB) a Secretaria Estadual da Saúde iniciou o ano com uma dívida de R$ 1,2
bilhão. O déficit ocorreu por conta de a Justiça obrigar o Estado
a arcar com medicamentos para a população.
» CIPRIANO VAI TE CATAR
Vereador Aparecido Cipriano (PP) prometeu “catar daqui a
pouco” um empresário que não cumpre os contratos vencedores em licitações da Prefeitura e da Câmara. Lembrou inclusive que já foi ameaçado de morte por outro empresário que não
cumpria com a palavra.
» COM A BOLA CHEIA
Para não “estourar a bola” do vereador Paulo Correa (PR), Wilson Aparecido (PSDB) economizou elogios ao seu colega de Legislativo. Correa caiu nas graças de seus pares na Câmara.
» SOB A PROTEÇÃO DA SANTA
Fernando Galvão (DEM), prefeito de Bebedouro, entregou
ao governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB) um santinho
com a estampa da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E desejou sorte ao devoto presidenciável.
» A BARBINHA DE MOLHO
O vereador Aparecido Cipriano (PP) mandou uma ex-diretora de escola colocar a barbinha de molho. Sustentou que “vamos fazer a coisa correta” ao comentar processo em andamento
no Tribunal de Contas.
» UM CIDADÃO HONORÁRIO
O deputado federal Roberto Alves de Lucena (PV) vai receber o título de cidadão honorário de Barretos, numa proposta do
vereador Fabrício Lemos (PSL).
» DE OLHO NO LEGISLATIVO BARRETENSE
Danilo Lucas, presidente eleito da Associação de Moradores
do bairro Zequinha Amendola, acompanhou a sessão de segunda-feira da Câmara Municipal.
» A CULPA É DA IMPRENSA
O vereador Carlão do Basquete (PROS) acusou a imprensa de não
divulgar os bons projetos aprovados pela Câmara. Disse ainda que “se
a gente comete um engano é malhado durante seis meses”.
» AQUELE ABRAÇO NOS NEGÓCIOS
Um empresário da cidade deu um forte abraço num conhecido político. Como a amizade sempre prevalece nestas
ocasiões, eles acertaram as contas. Dizem que o inadimplente
já quitou o débito.
» CHEFÃO FICOU DECEPCIONADO
Cacique local do MDB não gostou que o vice-prefeito Vagner
Chiapetti trocasse o tradicional partido pela legenda do PRB. O médico querido das avozinhas aspira uma vaga na Câmara Federal.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Mulheres, religião e poder”, de Ivone Gebara, publicado pela Pubeditorial.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Que o dia seja feliz, que as lutas sejam vencidas, que o amor seja verdadeiro e que Deus permaneça pra sempre em seu coração e em toda sua vida.” (Tarcísio Custódio)
Katia Ferreira, devota de Santa Bakhita, e também sinônimo de alegria e diversão, comemorou mais um aniversário segunda-feira (26), e
teve a honra de compartilhar dessa data, o anúncio do show da cantora, compositora e ícone da música country, Shania Twain, na 63ª Festa
do Peão de Boiadeiro de Barretos. Sucesso!!! (foto: arquivo pessoal)

A cabeleireira Dedé Quintino reuniu seus amigos no último sábado (24) em uma chácara
na cidade de Morro Agudo / SP, para fazer o que mais gosta, celebrar a vida. Na foto, ela
está ladeada por Guilherme Silveira e Raphael Ramos, de Barretos, e por Júnior Carvalho
e Adriano Pereira, daquela cidade. Tudo de bom!!! (foto: Lucas Borges)
O animado professor e fã da Lady
Gaga, Vinícius Vieira, festeja idade
nova amanhã (3), comemorando
a data ao lado de seus amigos e
familiares! Parabéns especial da
galera do grupo Irmandade!

Destaque para Jéssica Vieira que passou uma
temporada no Canadá, e que recentemente voltou
para Barretos para rever sua família e também
comemorar seu aniversário que será domingo (4),
mas que em breve, melhor dizendo, em abril, estará de volta para as geleiras. Tudo de bom!!!

O empresário Renato Peghim brindou mais um ano de vida terça-feira (27), recebendo o carinho todo especial de seu maior e melhor presente, sua filha Lara. Felicidades!!! (foto: arquivo pessoal)

Terça-feira (27) completou um ano que Vicente Eguchi Vasconcelos
nasceu, no chuveiro, num parto respeitoso, rápido e lindo. Foram
365 dias de muita dedicação, renúncia, aprendizado, choro e risos
para os pais Lucas e Flávia. Parabéns!!! (foto: arquivo pessoal)

Cheio de carisma e simpatia, Adriano Correia comemora
mais um ano de vida neste domingo (4). Muita festa com
a esposa Andréia, com os filhos Joaquim e Pedro, e com
os pais Benê e Nei. Felicidades!!!

Parabéns para Bruno Silva que celebrou seus
26 anos terça-feira (28). Felicidades!!!

Dia desses, em Monte Azul Paulista, aconteceu um Jantar Beneficente que contou com a presença dos cantores Bruno e Marrone, que
fizeram um show na loja de Roberto Chaim. Na foto, os barretenses,
Vera Lucia Nicolau Gori e o filho Rafael Nicolau Gori com o cantor
Bruno. Sucesso!!! (foto: arquivo pessoal)

Flash em Ana Paula Andrade, Joyce Santana,
Sandra Silva Martins e Sinila Anjos Ribeiro que estiveram
de passeio em Ribeirão Preto, e aproveitaram para fazer uma
visita para a amiga Maraísa Garcia, aproveitando para colocar o
papo em dia em uma tarde bastante agradável. Sucesso!!!
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Antes de entrar em vigor, Câmara vai debater aumento nas contas de água
Embora o prefeito Guilherme Ávila tenha decretado
na semana passada novo reajuste nos valores das taxas de
água e esgoto, em 21,43%, e
que passa a vigorar em abril,
a Câmara Municipal de Barretos confirmou a realização de
uma audiência pública para
debater o tema.
A audiência pública, marcada para 22 de março foi proposta pelo vereador Carlão do
Basquete (PROS), para discutir
o assunto com a população de

uma forma mais ampla, já que,
na opinião do vereador, a audiência promovida pelo SAAE
no auditório da ACIB não atingiu o objetivo esperado.
Na oportunidade, a principal argumentação dos representantes do SAAE, foi a defasagem dos preços, isenções
e déficit de R$ 1,8 milhão da
autarquia. Durante sessão ordinária da Câmara, após a primeira audiência, os vereadores
Lupa (DEM), Paulo Correa
(PR), João Mulata (PSDB),

Paula Lemos (PSB) e Luiz
Umberto Sarti (PTB) também
se posicionaram a favor de um
debate mais amplo com os munícipes na sede da Câmara.
Para Carlão do Basquete, a audiência realizada pelo
SAAE na ACIB foi em horário
em que grande parte da população não poderia comparecer,
por isso, foi prejudicada. O vereador chegou a declarar que
é a favor da isenção ao pagamento das tarifas de água para
quem está desempregado.

População não comparece à audiência
pública promovida pela prefeitura

A Câmara Municipal de
Barretos sediou audiência pública na noite da última terça-feira (27) para demonstração e
avaliação das Metas Fiscais do
3º quadrimestre do ano de 2017,
da administração municipal.
No entanto, apenas os técnicos responsáveis pelas divulgações apareceram no evento,
além dos vereadores Carlão do
Basquete (PROS); Nestor Leonel (DEM), Paula Lemos (PSB)

e Raphael Dutra (PSDB).
A lei de responsabilidade
fiscal diz que o Poder Executivo é obrigado a demonstrar e
avaliar o cumprimento das metas fiscais ao final de todos os
quadrimestres anuais. O prefeito Guilherme Ávila (PSDB) divulgou o edital de chamamento
para a Audiência Pública. Somente quatro vereadores compareceram à audiência pública.
“Entendo que a população

está frustrada pelo momento
político que o país atravessa,
mas temos que considerar que
o judiciário está dando resposta”, destacou o vereador Carlão
do Basquete, ressaltando ainda
que fica triste que os munícipes não tenham comparecido.
“A população nos cobra muito, mas ela precisa saber o que
está acontecendo para cobrar e
ser justa”, frisou o vereador ao
final dos trabalhos.

Cartão alimentação para servidor municipal
pode injetar R$ 1,6 milhão no comércio local
O vereador João Roberto dos Santos, João Mulata
(PSDB), solicitou ao prefeito
Guilherme Ávila, informações sobre o andamento do
estudo proposto pelo vereador, para substituição da atual
Cesta Básica do servidor público municipal, pelo já conhecido cartão alimentação.
Quando solicitou a mudança no ano passado, João Mulata, que também preside o Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Barretos, recebeu do prefeito a informação de
que a secretaria municipal de
Administração iniciaria estudos
para viabilizar a substituição.
“Com a sua adoção desta
medida, o servidor público
poderá adquirir com o Cartão
Alimentação os gêneros que
necessitar em sua casa, pois
muitos não consomem todos
os itens que compõem a cesta
básica fornecida pela prefei-

tura”, justificou João Mulata.
“Ressalto, ainda, que as
compras feitas com o cartão alimentação serão feitas em nosso
comércio, fomentando a economia de nossa cidade”, frisou
o vereador, transformando sua

solicitação em números.
“São mil cestas básicas, compradas a R$ 140,00 cada. Com o
Cartão Alimentação estaremos
injetando no comércio de nossa cidade R$ 140.000,00 mensais, totalizando R$ 1.600.000,00 ao ano”.
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Skaf inaugura nova escola SESI de Barretos e Rio Preto,
e assina convênios de esporte e educação na região
O presidente da Fiesp,
Ciesp, Sesi-SP, Senai-SP e Sebrae-SP, Paulo Skaf, está na região de São José do Rio Preto,
desde ontem, quinta-feira, 1 de
março, para inaugurações de
escolas e assinaturas de convênios de esporte e educação.
BARRETOS
Amanhã, sábado, às 9 horas, é a vez da inauguração do
Sesi Barretos, localizado na Via
das Comitivas “Dr. Roberto
Cardoso Alves”, no bairro Los
Angeles, que passa a ser Centro
de Atividades e recebeu investimento total de R$ 34 milhões.
A escola de Barretos contará
com 19 salas de aula, uma sala
de treinamento para docentes,
dois laboratórios de informática,

um laboratório de ciência e tecnologia, um laboratório de química e biologia, e um laboratório
de física, acompanhada ainda de
duas quadras poliesportivas cobertas com vestiários e a recém-entregue piscina semiolímpica,
que deverá atender os 736 alunos
matriculados na unidade.
SHOW
Após a solenidade, às 11
horas, haverá show gratuito do
cantor Almir Sater. O violeiro,
músico e compositor sul-mato-grossense traz o melhor da
moda de viola com clássicos
de sua carreira. O cantor apresentará composições como
Tocando em Frente e canções
de seu novo álbum AR (Almir
Sater e Renato Teixeira).

RIO PRETO
Nesta sexta-feira (2), Skaf
inaugura o Sesi de Rio Preto,
que recebeu R$ 34,6 milhões
em investimentos. A unidade,
que funciona dentro do Centro
de Atividades Jorge Duprat Figueiredo, atende 928 alunos nos
ensinos fundamental e médio.
O prédio tem 18 salas de
aula, dois laboratórios de informática, um de física, química
e biologia, laboratório de ciência e tecnologia, além do novo
FabLab Sesi-SP. Também há
biblioteca escolar com acervo
atualizado, sala de vivências
teatrais, sala multidisciplinar e
uma área de convivência.
A escola de Rio Preto oferece
ensino fundamental em tempo

integral do 1° ao 5º ano, o que
permite que os alunos permaneçam nos períodos da manhã e tarde na escola realizando vivências
de esporte, arte, cultura e tecnologia, além das refeições diárias
compostas de café da manhã, almoço e lanche da tarde.
CATANDUVA
Ontem, quinta-feira (1),
Skaf esteve na prefeitura de
Catanduva para assinar renovações do Sistema Sesi de
Ensino com os municípios de
Catanduva e Paraíso. Em seguida, ele assinou renovações
do Programa Sesi-SP Atleta
do Futuro (PAF) com diversos
municípios da região de São
José do Rio Preto. No total, 1,8
mil alunos serão beneficiados.

Terceiro CCI de Barretos será
construído no bairro Marília

O secretário estadual de
Desenvolvimento Social de
São Paulo, Floriano Pesaro,
e o prefeito Guilherme Ávila,
inauguraram na última terça-feira (27), o CCI (Centro de
Convivência do Idoso) “Ignez
Scarpellini L’Apiccirella”, do
Jardim Universitário, o segundo equipamento do gênero na cidade de Barretos.
Durante a inauguração,
o prefeito agradeceu o apoio
do secretário e do governador
Geraldo Alckmin para os projetos na área social e anunciou
a construção do CCI “Luiza
Monteiro de Barros”, o terceiro do município, que ficará no
bairro Marília.
“O nosso objetivo como

gestores é melhorar a qualidade de vida da população. Nós
agradecemos a você, Floriano, e ao governador por tudo
que têm feito pela população
de Barretos”, disse o prefeito.
O CCI do Jardim Universitário possui toda a estrutura
necessária para atender até
200 idosos, realizando atividades voltadas ao lazer e ao
esporte e promovendo mais
qualidade de vida e saúde.
“Não basta viver, é preciso
conviver, e a convivência ajuda
a viver mais e melhor”, destacou o secretário Floriano Pesaro, ressaltando a importância do
novo equipamento, como “um
grande sonho de Barretos”.
Após a inauguração, o se-

cretário participou, no Grêmio
Literário e Recreativo de Barretos, da cerimônia de assinatura dos termos de repasses de
R$ 20 milhões do Fundo de
Assistência Social do Estado
de São Paulo para fundos municipais de cidades das microrregiões de Barretos, Ribeirão
Preto, Franca e Araraquara.
O evento também contou
com a participação do prefeito
Guilherme Ávila, do vice-prefeito, Vagner Chiapetti, e da secretária municipal de Assistência Social e Desenvolvimento
Humano de Barretos, Carmem
Bordalho, além de prefeitos, secretários e representantes de 93
municípios paulistas beneficiados com os repasses.
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Alckmin inaugura Bom Prato de Barretos
Também houve liberação de repasses por meio do Fundo Estadual de Assistência Social e descerramento de placa do Centro de Convivência do Idoso
O governador Geraldo
Alckmin inaugurou na última terça-feira, 27, em Barretos, o 53º restaurante popular Bom Prato do Estado.
Na ocasião, também foi descerrada a placa do Centro de
Convivência do Idoso “Ignez
ScarpelliniL’Apiccirella” e
assinada a liberação de um repasse de R$ 20 milhões para
as regiões de Barretos, Araraquara, Franca e Ribeirão
Preto, por meio do Fundo Estadual de Assistência Social.
O evento contou com a participação do secretário estadual
de Desenvolvimento Social,
Floriano Pesaro.
A nova unidade do Bom
Prato fica próxima ao Hospital
do Câncer de Barretos. “A gente procura sempre construir os
Bons Pratos em locais de grande movimento, para dar a oportunidade, para quem está fora
de casa, de poder fazer uma boa
refeição por R$ 1,00”, afirmou
o governador durante o evento.
BOM PRATO
O governo do Estado investiu, no total, R$ 1,9 milhão
na unidade. Foram R$ 581,2
mil para a implantação e R$

1,3 milhão para o custeio de
refeições, no período de 12
meses. O investimento da prefeitura de Barretos foi de R$
900 mil para a implantação
e R$ 375 mil para custear as
refeições por 12 meses, totalizando R$ 1,2 milhão.
O Bom Prato “José Vieira
Machado” servirá 1.800 refeições, sendo 1.500 no almoço,
por R$ 1,00; e 300 no café da
manhã, por R$ 0,50. Crianças
até seis anos têm a refeição gratuita. O espaço tem 210 lugares,
sendo 12 com acessibilidade.
O restaurante funcionará de
segunda à sexta-feira, das 7 às
9 horas, no café da manhã; e a
partir das 10h30 até o término
da cota diária, no almoço. A entidade responsável pela unidade é AELESAB (Programas de
Integração e Assistência Social
à Criança e Adolescente).
CCI
O Centro de Convivência do Idoso “Ignez
ScarpelliniL’Apiccirella” está
instalado na Rua Alcebíades Antônio Correa, nº 101,
Jardim Universitário, e tem
capacidade para acolher 200
idosos. Para a construção da

EDITAL DE CONVOCAÇÃ0 DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS
DO RAMO FINANCEIRO DE BARRETOS E REGIÃO, por seu
Presidente Alencar Theodoro de Souza Filho, convoca seus associados, empregados em empresas do ramo financeiro, dos municípios de Barretos, para Assembleia Extraordinária que será realizada dia 08 do mês de março de 2018, em primeira convocação às
19:30 horas e em segunda convocação às 20:30 horas, na sede do
Sindicato, rua 18, n°1010, Centro, para discussão e aprovação da
seguinte ordem do dia:
1) Eleição de Delegados para o 5º Congresso da CONTRAF/CUT ;
Barretos, 01 de março de 2018
Alencar Theodoro de Souza Filho

unidade, foram investidos,
pelo governo do Estado, R$
250 mil, com contrapartida da
prefeitura de R$ 92,6 mil.
O CCI integra o Programa
São Paulo Amigo do Idoso,
coordenado pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Social. O objetivo do equipamento é oferecer um espaço
de socialização, para evitar o
isolamento da pessoa idosa.
No local, idosos independentes com mais de 60 anos têm a
opção de despertar novas habilidades, por meios das diversas
atividades socioeducativas.
LIBERAÇÃO
DE RECURSOS
O governador assinou o repasse de R$ 20 milhões para
as regiões de Barretos, Araraquara, Franca e Ribeirão Preto,
por meio do Fundo Estadual
de Assistência Social (FEAS)
para os fundos municipais.

Com isso, os 93 municípios
devem aplicar a verba nos serviços cofinanciados de acolhimento de crianças, adolescentes, idosos, como também em
equipamentos que atendem

moradores em situação de rua,
pessoas com deficiência e em
situação de violência.
A região de Barretos, com
19 cidades, receberá R$ 4,6
milhões; Araraquara, com 26,

terá o total de R$ 4,6 milhões;
Franca, com 23, ficará com
R$ 4,3 milhões; e Ribeirão
Preto, com 25 municípios, receberá R$ 6,2 milhões do Governo do Estado de São Paulo.

da profissão pela lei 9696 de
1998, especificamente para o
esporte e a saúde.
O coordenador de pós-graduação do Unifeb, Matheus Henares, destaca que o
diferencial dos cursos está na
vivência prática, “com o uso

dos laboratórios práticos o envolvimento dos alunos é integral, o que contribui muito na
especialização do profissional
ou aluno”, finalizou.
Interessados podem se inscrever pelo portal da instituição: www.unifeb.edu.br.

Unifeb abre inscrições para cursos de pós graduação e atualização
O Centro Universitário
da Fundação Educacional de
Barretos (UNIFEB) abriu o
período de inscrições para
graduandos e profissionais
que desejam se especializar
nas áreas de Odontologia e
Educação Física, com a atualização e também especialização da modalidade Lato
Sensu em Endodontia e especialização Lato Sensu em
Ciências do Esporte: Avaliação e Prescrição do Exercício
para Saúde e Performance. As
aulas iniciam em março.
Com aulas semanais, voltado para graduandos a partir do quarto ano do curso de
odontologia e profissionais, o
curso de Atualização em Endodontia tem carga horária de
120 horas e visa oferecer embasamento técnico-científico,
teórico-práticos pertinentes
ao tratamento de dentes molares e áreas correlatas, capacitando o aluno a interagir
e exercitar o tratamento, com

índice de sucessos desejáveis
e de acordo com as exigências
atuais de prevenção e controle
de riscos biológicos na prática
odontológica, já a especialização Lato Sensu desta mesma
área, voltada exclusivamente
para profissionais formados,
conta com aulas mensais, tem
carga horária de cerca de 900
horas/aula e visa a ampliação
dos conhecimentos relacionamentos a endodontia clínica.
A especialização Lato
Sensu em Ciências do Esporte, voltada especialmente para
profissionais graduados na
área da saúde, visa o conhecimento científico e sua importância na atuação profissional,
dentro dos campos estabelecidos pela regulamentação

Senac Barretos oferece
últimas vagas para cursos livres
Oportunidades são para as áreas de comunicação
e artes, eventos e lazer e tecnologia da informação
O Senac Barretos está oferecendo as últimas vagas para três
cursos livres, de curta duração,
com início em março deste ano.
Os títulos são nas áreas de comunicação e artes, eventos e lazer e tecnologia da informação.
Na área de comunicação e artes, a unidade está com inscrições
abertas para o curso Como Falar
em Público, em que o aluno participa de simulações e exercícios
para aprender técnicas que aumentem a autoconfiança na hora
de se expor em público.
Já na área de lazer e eventos,
há o curso Técnicas Avançadas
para Contadores de História,
uma boa oportunidade para
quem já possui experiência na

arte de contar histórias e pretende se aperfeiçoar no assunto.
Para os interessados na área
de tecnologia da informação, o
Senac Barretos oferece o curso
Formação AutoCAD 2017 –
2D, 3D e recursos adicionais,
ideal para profissionais que necessitam trabalhar com modelos tridimensionais no dia a dia.

De acordo com Emerson
Mello dos Santos, gerente do
Senac Barretos, os cursos livres
são boas opções para profissionais e estudantes que buscam
uma formação de curta duração. Mais informações sobre
os cursos e as inscrições estão
disponíveis pelo Portal Senac:
www.sp.senac.br/barretos.

Como Falar em Público
Início: 3/3/2018 | Término: 24/3/2018
Aulas: aos sábados, das 8 às 12 horas
Técnicas Avançadas para Contadores de História
Início: 3/3/2018 | Término: 5/5/2018
Aulas: aos sábados, das 8 às 12 horas
Formação AutoCAD 2017 – 2D, 3D e recursos adicionais
Início: 3/3/2018 | Término: 1/12/2018
Aulas: aos sábados, das 8 às 12 horas

MASSA MOTOS

PEÇAS - SERVIÇOS
3322-8785 / 3324-1199
ito
Zez

JREIS

CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.
Projetos, Serviços e contruções em
Geral - Terraplanagem e pavimentação
17

(

98123-4581

Rua 22, Nº 1479
(esq. avenida 5) - Barretos

BEEF SHOP

Rua 20, nº 2381
Bairro: Fortaleza
Barretos-SP

Av. Quarenta e Três, 110
Centro, Barretos

(

3322-5522

vendseg@vendseg.com.br

3324-2724
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Praça Nossa Senhora de Guadalupe foi completamente revitalizada
Escolas estaduais promovem
discussões sobre a preservação da água

A Praça Nossa Senhora
de Guadalupe, no bairro Paulo Prata, passou por obras de
revitalização e instalação de
nova iluminação. Uma ação
conjunta entre as secretarias
municipais de Obras, Ordem
Pública e Agricultura e Meio
Ambiente, resultou em melhorias no local, que passa a receber um número maior de pessoas por conta da inauguração
do Restaurante Bom Prato.
A secretaria municipal de
Agricultura e Meio Ambiente retirou troncos e árvores
condenadas, e replantou al-

gumas outras espécies mais
adequadas ao ambiente da
praça, além de realizar a poda
de árvores, roçada completa e
plantio de grama.
A equipe de obras da prefeitura realizou a instalação de
nova iluminação ornamental e
a recuperação da iluminação de
postes. As ruas no entorno receberam ainda a operação tapa
buraco e a recuperação de guias.
A secretaria municipal de
Ordem Pública fez alterações
na sinalização do solo do trânsito de ruas e do estacionamento, além da instalação de

novas placas de sinalização.
LIXEIRAS
SUSTENTÁVEIS
A praça também é a primeira a receber a instalação das novas lixeiras sustentáveis produzidas pela secretaria municipal
de Meio Ambiente de Barretos.
São peças produzidas a partir
da reciclagem de pneus e madeira de construção. Na Nossa
Senhora do Guadalupe foram
instaladas seis dessas novas lixeiras, que devem fazer parte
dos futuros projetos de revitalização de praças e área públicas
da cidade.

V Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio
Ambiente incentiva alunos e
unidades escolares a refletirem sobre questões ambientais e apresentarem soluções
para o Brasil
A importância de se ter um
olhar voltado para as questões
ambientais está constantemente
presente nos projetos pedagógicos das escolas estaduais de
São Paulo. A partir deste mês
de março, os alunos das estaduais de Ensino Fundamental
Anos Finais e Médio poderão
intensificar estas discussões
para participar da V Conferência Nacional Infantojuvenil
pelo Meio Ambiente, que acontece de 15 a 19 de junho com o
tema: “Vamos Cuidar do Brasil
Cuidando das Águas”.
A primeira etapa acontece
dentro da escola, quando a comunidade levanta informações
sobre a problemática da água na
região e define em conjunto qual
será o projeto de ação do grupo
para mudar essa realidade.
A proposta será defendida nas demais etapas pelo
representante da unidade (delegado), escolhido pela comunidade juntamente com seu
suplente. O delegado deve ser
um(a) aluno(a) do 6º ao 9º ano

com idade entre 11 e 14 anos.
Caso a comunidade escolar não esteja presente durante as discussões, caberá
aos estudantes divulgarem o
plano de ação nas redes sociais, jornais, internet, etc.
A conferência na unidade
de ensino deve ser realizada
até 31 de março e o projeto
deve ser cadastrado no site
do MEC até 03 de abril (conferenciainfanto.mec.gov.br).
Além do cadastro online,
a escola deve enviar a proposta escrita juntamente com
os documentos solicitados no
regulamento para a Diretoria
de Ensino (DE) até 6 de abril.
Até chegar à Conferência Nacional em Brasília, os
alunos ainda apresentarão os
seus trabalhos em seus municípios e estado. A etapa municipal, que é opcional a cada
administração, deve ser realizada pela comissão regional
da localidade. Já a estadual
acontecerá até 09 de maio.
Entre os projetos enviados
pelas DE’s para a Comissão
Organizadora Estadual (COE-SP), serão selecionados os
100 melhores. O plano estadual será composto com base
nessas propostas e será defendido, na etapa nacional, por 19

alunos escolhidos pela COE.
Após a última edição da
Conferência, realizada em
2013, cerca de 1.700 escolas
estaduais de São Paulo participaram. Para esta quinta edição
a estimativa é que mais escolas
se envolvam já que o objetivo é
tornar a questão ambiental um
hábito no planejamento escolar e ainda incentivar o diálogo
envolver diretamente os jovens
nas discussões e ações referentes à preservação ambiental.
Desde então, as escolas
têm se mobilizado quanto à
temática, desenvolvendo mais
projetos neste contexto e participando de programas de
incentivo como o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) ou de competições como
a Feira de Ciências do Estado
de SP e o Prêmio Zayed dos
Emirados Árabes Unidos.
Para estimular e esclarecer
como as escolas podem participar, a equipe de Educação
Ambiental da Coordenadoria de
Gestão da Educação Básica realizou videoconferência sobre a
V CNIJMA pela Rede do Saber
(www.rededosaber.sp.gov.br),
aberta a todos os professores e
gestores das escolas municipais,
estaduais e particulares, na última quinta-feira (01).

Aumenta pessimismo dos
brasileiros com rumos da economia
O consumidor brasileiro está
pessimista com os rumos da economia e a falta de um projeto consistente de desenvolvimento econômico e social do golpista e ilegítimo
Michel Temer (MDB-SP).
É o que mostra a queda de 1,4
ponto no Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) da Fundação
Getúlio Vargas, do mês de fevereiro, divulgado nesta sexta-feira (23).
O item que mais contribuiu para a
queda da confiança foi a avaliação
dos consumidores em relação ao
grau de satisfação com a economia.
Os consumidores estão menos
otimistas em relação a geração de
emprego nos próximos meses e
mais cautelosos em relação a novas compras. “O que pode deixar
a recuperação esperada na economia mais lenta”, diz Viviane
Seda Bittencourt, Coordenadora
da Sondagem da pesquisa.
Para o presidente da CUT,
Vagner Freitas, “a pesquisa comprova que a economia está ruim,

que não há perspectivas no futuro próximo, ao contrário do que
os golpistas e parte da mídia têm
afirmado quase todos os dias”.
COM TEMER, SATISFAÇÃO E EXPECTATIVAS
SEGUEM EM QUEDA
O indicador do ICC que mede
a satisfação dos consumidores
com a situação financeira no momento recuou 0,6 ponto, ou seja,
os brasileiros estão mais insatisfeitos com as suas finanças pessoais.
Para agravar ainda mais o
quadro econômico, as expectativas em relação aos próximos
meses pioraram. E o indicador
das perspectivas para a situação
econômica nos próximos seis
meses também caiu.
Os consumidores estão menos
propensos a gastar, aponta a pesquisa que registrou queda de 3,6
pontos no indicador que mede a
disposição para compras de bens
duráveis nos próximos meses.
Apesar de tudo isso, o brasileiro

é antes de tudo, um otimista. Mesmo com a falta de confiança no
modelo econômico dos golpistas,
o brasileiro ainda está otimista em
relação às suas próprias finanças. A
classe média é a mais pessimista:
A pesquisa foi feita entre
quatro faixas de renda:
Até R$ 2100,00: Aumentou em
0,4 o índice de confiança dos que
ganham até R$ 2.100,00 e dos que
ganham acima de R$ 9.600,00.
Entre R$ 2.100,01 e R$
4.800,00: Já os trabalhadores e
trabalhadoras que ganham de R$
2.100,01 até R$ 4.800,00 perderam o otimismo e a confiança
com índice negativo de -3,1.
Entre R$ 4.800,01 e R$
9.600,00: Os que ganham entre
R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00 também estão pessimistas. O índice
chega a menos 2,8.
Acima de R$ 9.600,00: Aumentou em 0,4 o índice de confiança dos que ganham acima de
R$ 9.600,00.
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BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade

Barretos EC faz avaliação e seleção de atletas para a equipe Sub 17

O diretor do Barretos EC,
Ernande Rosa, confirmou que
será realizado nesta sexta-feira, dia 2 de março, às 17 horas, uma peneira para seleção
de jogadores de Barretos, interessados em integrar a equipe na categoria Sub 17.

A equipe montada irá disputar o Campeonato Paulista
Sub 17, em uma parceria entre
as equipes do Barretos EC e
CFA de Porto Ferreira.
Segundo Ernande Rosa, a
avaliação será feita pelo experiente técnico Wagner Campa-

nholo. “Os jovens aprovados
em Barretos irão participar
de uma pré-temporada na cidade de Porto Ferreira, juntamente com os demais atletas
da CFA, visando a estreia
no campeonato no dia 7 de
abril”, afirmou o diretor.

Jogos da terceira rodada
da Copa Zona Sul
Com quatro jogos válidos pela terceira rodada, a Copa Zona Sul tem sequência no próximo
domingo, dia 4, no período da manhã, no campo do CSU (Centro Social Urbano). Veja a tabela:
8h
1°Jogo		
Grande Horizonte
9h
2°Jogo		
Faleiros 		
10h
3°Jogo		
Nova Barretos 		
11h
4ºJogo		
Impacto Auto Center
			Urias de Paula

X
X
X
X

Amigos Unidos
Santa Helena
Predinhos
Guarani

