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Gusttavo Lima confirma
gravação de DVD em
Barretos na Festa do Peão
Embaixador da Festa do
Peão de Barretos, pelo segundo ano consecutivo, Gusttavo
Lima irá gravar o sétimo DVD
da carreira no palco do evento
que é considerado o maior rodeio da América Latina.
O registro acontecerá no
dia 25 de agosto e promete ser
marcado por muita emoção.
Pra quem não se recorda, em
2017, o cantor fez história na
Arena levando o público ao delírio com uma apresentação que
durou mais de cinco horas, vi-

rando a madrugada com direito
a churrasco durante o show.
Dono da música que dominou as rádios de todo o Brasil
no primeiro semestre de 2018,
“Apelido Carinhoso”, Gusttavo Lima tem levado o nome
de Barretos por onde passa
com o bordão “Respeita o
Embaixador”.
“Estou feliz e ansioso demais. Minha relação com Barretos é de muito amor, música e
gratidão. Gravar um DVD nessa
festa maravilhosa, com certeza,

será um sonho realizado. Quero
ver todo mundo lá”, comentou.
A 63ª Festa do Peão de
Barretos acontece de 16 a 26
de agosto no Parque do Peão
e é organizada pelo grupo “Os
Independentes”. A programação reúne os maiores competidores do rodeio nacional
e internacional, os principais
campeonatos e também grandes nomes da música sertaneja do Brasil, além de artistas
internacionais, como Shania
Twain, no dia 18 de agosto.

Contagem regressiva para a Feijoada Samaúma

Copa do Mundo Fifa 2018
Seleção brasileira passa
por pressão psicológica
Brasil enfrenta a Bélgica nesta sexta-feira às 15 horas

De acordo com o master coach, Gabriel Barone, o que tem
definido os resultados [até então positivos] da seleção brasileira
na Copa da Rússia, é a estratégia e a fidelidade. “Para se cumprir isso é necessário inteligência emocional e condicionamento
mental, ou seja, repetir aquela mesma tática diversas vezes para
gerar o resultado”, aponta. “O Tite é capaz de extrair o melhor
que o jogador pode dar na posição dele. Não há improvisos e o
jogador gera mais resultados”, finalizou.
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A contagem regressiva para
a sétima edição da Feijoada
Samaúma entra na reta final.
O evento acontece no próximo
dia 21 de julho, na Estância
Sombra do Jatobá, em Barretos, e conta com shows completos da maior voz do samba,
a cantora Alcione, e do grupo
mais importante da história do
pagode, o Raça Negra.
No estilo all inclusive,
onde o ingresso dá direito a
bebidas, feijoada completa a
vontade e ao show, a Feijoada
Samaúma conquistou o público regional ao longo de sua
história, por oferecer qualidade até nos detalhes de estrutura do evento, com conforto
e diferentes opções de espaços para desfrutar de todas as
atrações que oferece.
Bem na frente do palco a
área exclusiva para as mesas
numeradas foi vendida nas

primeiras semanas de divulgação do evento,
mas por toda a
estância há mesas espalhadas,
sempre em locais
com sombra, para
que o público dos
ingressos VIPs
possa saborear o
cardápio completo, farto e servido
a vontade, com
comodidade.
Os bares servirão, também
à vontade, água, refrigerante,
sucos, caipirinha, vodca, 51
Ice e, exclusivamente, a cerveja Itaipava Go Draft, um
lançamento da Cervejaria Petrópolis. Além disso, sempre
há uma e outra surpresa em
brindes e ações de marcas que
os organizadores preparam
para impactar seu público.

sexta-feira (6), às 9 horas, a
inauguração do novo prédio
do Ambulatório de Doenças
Infecto-Contagiosas, localizado na Rua Jerônimo Alves
Pereira, 490, no bairro Jardim
Universitário.
O ambulatório é dotado
de três consultórios médicos,
um consultório de enfermagem, salas de acolhimento,
assistente social, psicóloga,
reuniões de grupo, de espera,

de coleta de exames, além de
recepção, copa, sala, almoxarifado, sanitário masculino e
feminino, com acessibilidade,
e sanitários para funcionários.
A equipe da unidade será
composta por cinco médicos,
um enfermeiro, cinco técnicos de enfermagem, cinco auxiliares administrativos, um
auxiliar de serviços gerais,
um psicólogo, um assistente
social e um fisioterapeuta.

Prefeitura
altera horário
de expediente
nesta sexta-feira
O expediente na prefeitura,
no complexo administrativo da
rua 30, SAAE, demais órgãos e
secretarias municipais se encerra as 14 horas desta sexta-feira
(6), devido ao jogo do Brasil
frente a Bélgica, pela Copa da
Rússia. A secretaria municipal
de Agricultura e Meio Ambiente
vai funcionar das 7 às 13h.
AULAS
Os CEMEIs e escolas encerram suas atividades a partir das
14 horas, portanto com aulas
normais no período da manhã e
parciais no período da tarde.
SAÚDE
Nas Unidades Básicas de
Saúde o expediente dos servidores e atendimento ao público
vai até às 14 horas, exceto nas
unidades dos bairros Marília e
Zequinha Amêndola, que fecham
no mesmo horário, mas atendem
normalmente no período noturno.
COMÉRCIO
Segundo a Associação
Comercial e Industrial de Barretos o comércio deve encerra
o expediente as 14h30, só reabrindo no sábado pela manhã,
exceto os supermercados que
estendem o expediente após o
encerramento do jogo.

Rio das
Pedras informa

Ingressos estão sendo vendidos online no saudtickets.
com.br ou nos pontos de venda espalhados pelas cidades
de Barretos, Olímpia, Guaíra,
Colina, Bebedouro, Ribeirão
Preto e São José do Rio Preto.
Informações e detalhes sobre
ingressos e sobre o evento podem ser conseguidos no (17)
98171-8888.

A diretoria do Rio das
Pedras Country Club, presidida por Luís Moschiar,
informa que nesta sexta-feira (6) a sede central e
a academia funcionam até
14h30, reabrindo somente
no sábado. Também nesta
sexta, não haverá treino na
escola de futebol. A sede de
campo funciona em seu horário habitual. Já na próxima
segunda-feira, dia 9, feriado estadual da Revolução
Constitucionalista de 1932,
a sede de campo funcionará
normalmente. A academia e
a sede central fecham.

Barretos vacina 80% do
Prefeito recepciona primeira Ambulatório de Doenças InfectoContagiosas ganha novo prédio
alvo contra a gripe
dama do Estado em Barretos Está confirmada para esta de material de esterilização e público
A secretaria municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira

O prefeito Guilherme Ávila recepcionou em Barretos,
na última terça-feira (3), a
professora Lúcia Franca, primeira dama do Estado e presidente do FUSESP (Fundo
Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo). Lúcia
França veio a Barretos para
assinatura de convênios com
municípios das regiões de
Barretos, Franca e Rio Preto
e a formatura de alunos de

cursos de qualificação profissional – Padaria Artesanal e
Construção Civil.
“Os cursos de qualificação
são uma grande oportunidade
para que as pessoas possam ter
geração de emprego e renda,
trabalhando numa empresa por
conta própria”, disse o prefeito.
Durante a visita, Guilherme Ávila convidou Lúcia França para
participar da Festa do Peão, em
Página 5
agosto próximo.

(5), o balanço final da campanha de vacinação contra a gripe
no município. De acordo com os números, apenas o grupo dos
professores atingiu 100% do público alvo. O menor índice de
vacinação ficou com o grupo de crianças, que atingiu quase 63%.
BALANÇO FINAL
CRIANÇAS: 			
3.864 DOSES
TRABALHADOR DE SAÚDE:
6.164 DOSES
GESTANTES: 			
698 DOSES
PUÉRPERAS: 			
152 DOSES
IDOSOS: 			
12.456 DOSES
PROFESSORES: 			
1.376 DOSES
POPULAÇÃO: 			30.870
TOTAL DE DOSES APLICADAS:
24.710
COBERTURA: 			80,05%

62,96%
93,91%
66,92%
88,89%
79,87%
101,25%
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Editorial

Investimento para PcD ainda é modesto
Ao considerar as limitações,
já é possível notar que algumas
empresas já estão preocupadas
em realizar adaptações para receber colaboradores com deficiências, mas ainda com investimentos modernos.
Após a criação da lei de
inclusão as pessoas com deficiência garantiram uma parcela das vagas nas empresas,
porém, a quantidade não absorve o número necessário.
A abertura profissional se
restringe àqueles que já estão
capacitados e também quem se
mantém a mais tempo no mercado, porém, aqueles que precisam iniciar sua carreira, encontram fortes barreiras. É fácil
encontrar pessoas que estão em
formação, ou recém formados
que ainda não encontraram
uma vaga, e quanto mais novo,
o cenário chama mais atenção.
“É comum relacionarmos
os jovens como mão de obra
barata e sem a qualificação
necessária para desenvolver as
tarefas do dia a dia. Ao falarmos PcDs jovens os números
tornam-se maiores, as visões
empresariais ainda são distorcidas e tendem a enxergar
esse público como um custo
alto, tendo em vista a necessidade de adaptação física e
estrutural da corporação e um
retorno baixo. Sendo assim,
são poucas as corporações que
estão dispostas a investir nesse desenvolvimento humano,

e quando existem são vagas a
subempregos e para pessoas
com faixa etária superior”.
O comentário foi feito por
Ruy Leal, que atua há mais de
35 anos com capacitação e ingresso de jovens no mercado.
Ruy Leal está à frente da
ONG Via de Acesso. Ele ainda não vê solução em curto
prazo para o problema, por
isso iniciou uma busca por
parcerias que possam realizar
essa colocação. Para colaborar estamos reproduzindo
suas colocações.
“Poucas empresas estão
adaptadas para receber esses
jovens, porém incentivamos e
ajudamos para que as corporações invistam nesse mercado”, completa Leal.
Assim como ele, sabemos
que faltam incentivos dos
governos e consciência empresarial para que o mercado
absorva esses novos profissionais e para que, em um futuro
mais próximo, eles possam
ter equalização no desenvolvimento profissional, a fim
de ser competitivo para vagas
bem remuneradas posteriormente. Hoje, grande parte dos
deficientes ocupa subempregos ou são recrutados para
cargos muito baixos, mesmo
com formação adequada.
A ONG, que já atendeu
mais de 500.000 pessoas, iniciou sua expansão em 2018
para atender a essa demanda e

» O COMBATE DE KAPETINHA
O vereador Kapetinha (PTB) enfatizou que combateu
e vai continuar combatendo a criação de secretarias e cargos para agraciar apadrinhados políticos. Justifica que isso
fere o cofre público.
» FAZ O QUE DETERMINA A LEI
O poder público tem que fazer o que determina a lei e
não o que se quer, explicou a vereadora Paula Lemos (PSB).
» A FAVOR DOS INDEFESOS
O vereador Raphael Oliveira (PRP) informou que seu
partido deve assumir a pasta regional de defesa animal.

oferecer oportunidades à PcDs
que buscam seu primeiro emprego. Nesta etapa, o Via de
Acesso está criando novas parcerias empresariais que possam absorver esse público.
“Nós já investimos na capacitação para que todos estejam mais bem preparados
para o mercado e sabemos da
nossa responsabilidade para
que eles possam atender as
expectativas e, com isso, nós
já conseguimos firmar algumas parcerias. Estamos contentes com os resultados e
queremos ampliar ainda mais
o nosso atendimento”, con-

cluiu Ruy Leal.
Para quem não conhece,
Ruy Leal atua com capacitação
de jovens para o ingresso no
mercado de trabalho e na orientação de profissionais de Recursos Humanos e educadores
sobre programas de estágios,
coaching e mentoring. Tem
artigos publicados em jornais
e revistas de RH. É autor de
livros publicados em diversos
países. Atualmente é superintendente geral do Instituto Via
de Acesso, organização da sociedade civil de caráter sócio-educacional e de assistência
social de interesse público.
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negativamente do que positivamente o futuro daquele filho.
Por natureza, as crianças
têm uma curiosidade sem limites. O problema é que isso
acontece naturalmente antes
da idade da razão, ou seja, ela
não pensa no perigo que uma
descoberta pode esconder. Começam por colocar na boca
tudo o que conseguem pegar
com suas mãozinhas. Assim
que começam a se locomover,
todas querem colocar o dedo
no buraco da tomada, puxar o
que está acima delas, fora do
seu alcance, subir uma escada,
entre outras peripécias. A reação de muitos pais de primeira
viagem é se antecipar e evitar,
ao máximo, que as crianças sofram em qualquer uma dessas
e outras situações que as coloquem em algum tipo de risco.
Sem diminuir em nenhum
aspecto a responsabilidade
paterna no cuidado dos filhos,
é certo que o excesso de proteção faz com que, no futuro,
a criança não tenha estímulos
suficientes para fazer uma escolha como, por exemplo, tomar uma decisão importante
na sua caminhada profissional, pois se tornou refém de
um tempo em que ela sempre
tinha quem a protegesse e decidisse por ela. Temos que ter
o cuidado de não “estragar”
os nossos filhos.
Por esse e tantos outros
exemplos, da forma como o
comportamento dos pais inRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Rua 20, nº 1.118,
Centro, Barretos-SP

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas,
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos,
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» A CULPA DO DESCRÉDITO POLÍTICO
Para o vereador Aparecido Cipriano (PP), o descrédito
político não é culpa dos vereadores. “Ele tem sua origem em
coisas que acontecem lá em cima”, afirmou o parlamentar.

Opinião
“Tu te tornas semelhante
ao que contemplas” (São João
Paulo II). Basta sermos pais
para constatar a verdade desta
célebre afirmação do grande e
saudoso Papa João Paulo II, o
Papa das Famílias, como ficou
conhecido durante o seu pontificado, e também por sua exortação apostólica Familiaris
Consortio - A Missão da Família Cristã no mundo de hoje.
Em sua maioria, os filhos
vão, de acordo com sua personalidade, repetir comportamentos, gestos e expressões
daqueles que os geraram. Os
pais sempre serão modelos
fundamentais para o desenvolvimento da personalidade e
formação do caráter dos filhos.
O que um filho sente, absorve e presencia na fase inicial de sua vida, pode construir caminhos seguros dentro
de si, ou não. Toda insegurança de uma criança vem de
fatores externos, seja na sua
vida atual ou da fase intra-uterina, pois ela está descobrindo
o que é viver para sobreviver.
A ciência comprova, através
de estudos, que a forma insegura de uma pessoa se colocar no
mundo vem da fase inicial de
sua vida, pois a formação do ser
humano é, em grande parte, resultado do seu relacionamento
e histórico familiar.
A superproteção dos pais é
muito comum, por exemplo,
quando se tem o primeiro filho,
e isso pode afetar muito mais

PITA FOGO

fluencia a vida dos filhos, é que
jamais fará bem ao filho ver os
pais brigando, discutindo, em
desacordo, sem chegar a um
bom senso e, em situações extremas, desferindo palavras de
cunho agressivo, humilhante e
opressor um contra o outro.
A fragilidade do relacionamento entre marido e mulher, exposta em momentos
assim, traz conseqüências
desastrosas na formação dos
filhos. Sempre teremos situações de desentendimento,
pois somos diferentes. Cabe
ao casal descobrir meios e
ocasiões favoráveis para tratar de assuntos que possam
gerar tensões, que demandem um diálogo mais longo, a escuta atenta do outro,
principalmente, quando as
opiniões são completamente
distintas. É preciso buscar
equilíbrio para perceber que
“até aqui podemos conversar, mas daqui pra frente teremos que fazer isso de forma mais reservada”.
Por que esse cuidado? Veja
bem. Por serem naturalmente
mais apegados a um ou outro,

os filhos terão uma tendência
a repudiar aquele que “machuca” quem ele “mais ama”.
Esta rejeição pode se estender
não só ao pai ou a mãe, mas
aos homens e mulheres de um
modo geral. Portanto, a forma como os pais se relaciona, marcará profundamente a
vida dos filhos.
Fundamentais para a vida
e o dia a dia de uma família,
a verdade, o respeito, a serenidade, a calma, a paciência, o
carinho, a correção amorosa e
o cuidado, tornarão o ambiente
familiar mais saudável, alegre
e feliz, fazendo dos filhos pessoas mais seguras de si, com
excelentes referências que resultarão no desejo de, um dia,
formar a própria família.
Jesus nasceu numa família.
Não desista da sua. Vale a pena,
pois ela continua sendo o lugar
privilegiado da ação de Deus.
Uma família que busca basear
sua vida em Deus, nos valores
cristãos, terá elementos para
aprender a formar e educar os
filhos para a fé e para a vida.

» CPI DA SANTA CASA PEDE MAIS PRAZO
A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), que analisa a
situação financeira da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, de 2000 até o período atual, pediu prorrogação de prazo
por 120 dias para proceder ao andamento de seus trabalhos.
» TUDO VAI TERMINAR EM PIZZA, DIZ UEBE
Para o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) a CPI da Santa
Casa “é gozação, é brincadeira, não vai dar em nada, vai terminar em pizza”. Em sua opinião, isso desmoraliza o Legislativo.
» A LARGURA DO CÓRREGO SÃO SEBASTIÃO
O vereador Paulo Correa (PR) indagou da prefeitura
se haverá alargamento da calha do córrego São Sebastião,
por causa do fluxo de água do sistema de drenagem que
está sendo implantado nas proximidades do Clube União.
» TUCANO PEDE ABERTURA DE RUA
A abertura da rua 14, no trecho entre as avenidas 1 e 3,
foi solicitada pelo vereador Dutra (PSDB).
» PARA CLAREAR A 21
A substituição das lâmpadas ao longo da Avenida 21,
do centro até o velório municipal, por iluminação de led
ou vapor metálico, é uma reivindicação do vereador Wilson Aparecido (PSDB)
» ESPAÇO PARA O MEMORIAL DO VOCACIONAL
Vereador Carlão do Basquete (PROS) pediu a cessão de
uma área no prédio do Vocacional da Saúde, com o objetivo
de implantar um memorial da antiga escola Vocacional.
» DESCUMPRIMENTO DA LEI É QUESTIONADO
O presidente da Câmara Municipal, Leandro Anastácio
(SD), quer informações sobre descumprimento da lei, que
garante gratuidade ao acompanhante de pessoa com deficiência no transporte público.
» LOUVOR E CONGRATULAÇÕES GARANTIDOS
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador
Paulo Correa (PR) que emite votos de louvor e congratulações à comunidade japonesa de Barretos pelos 110 anos
da imigração japonesa ao Brasil.
» COLETA DE LIXO ESPECIAL
O vereador Almir Neves (PSDB) requereu informações sobre a coleta de resíduos sólidos como pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes e lâmpadas, na cidade.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Contra-história do liberalismo”, de Domenico Losurdo, publicado pela editora
Ideias & Letras.

Márcio Todeschini
Missionário da Canção Nova
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Cada alma tem o direito de escolher o seu próprio caminho, e de procurar Deus a sua própria maneira.” (Swami Vivekananda)

Família unida torce unida. E foi assim que eles fizeram,
Genilson, Naiara e a pequena Alicia, vestiram suas camisetas e acessórios verde amarelo para torcerem para
o Brasil, que jogou contra o México segunda-feira (2),
levando a melhor, 2x0 para a Seleção Canarinho. Que
o time de Tite faça bonito nesse jogo de hoje contra a
Bélgica, e traga a taça para nós. Rumo ao Hexa!!!

Aline Cristal Lambert celebrou mais um ano de vida segunda-feira (2), onde passou a data recebendo o carinho
dos amigos e familiares, em especial, do marido Marcos
Vinícius (foto) e dos filhos, Matheus e Lara. Parabéns!!!

O bailarino, coreógrafo e professor, Jean Santana, brindou
idade nova segunda-feira (2), e passou o dia fazendo o que
mais gosta, trabalhando com a arte da dança. Felicidades!!!

Quarta-feira (4) foi dia de cantar parabéns para Delma Alves, que antecipou a data para o domingo (1), onde estava
rodeada de pessoas que a querem bem, saboreando um
delicioso churrasco, feijoada, e claro, o bolo que não poderia faltar. O carinho ficou por conta da filha Ana Carolina,
da afilhada Júlia (foto) e dos irmãos. Tudo de bom!!!

A bela Ingrid Porfirio comemorou aniversário terça-feira (3), mas a festança acontece hoje (6), ladeada de
amigos, torcendo para mais uma vitória do Brasil. O
carinho ficou por conta dos familiares. Parabéns!!!

Destaque para o casal, João Vitor Souza e
Giovanna Balugani, que curtiram juntos, em clima
de muito romance, um badalado evento que aconteceu
no último final de semana na city. Tudo de bom!!!

Flash em dona Sirlene, Wesley e Roseangela, que foram clicados dia desses
curtindo uma agradável festa em família. Muito bom!!!

Hoje (6) é dia de festa em torno de Anderson Anastácio
que faz idade nova, mas que vai comemorar a data ao
lado de Márcio Falcão que faz aniversário no domingo (8),
e juntos vão fazer o evento “Trinta e poucos e um convidado, você” para amigos e familiares. Sucesso!!!

Taluana da Silva, que adora saborear uma boa comida, curtir com as
amigas e também passear, esteve
em festa ontem (5) comemorando
seus 25 anos, e o carinho especial, é
claro, ficou por conta do filho Isaias
Emanuel. Felicidades!!!

Uma estrutura em gesso com a frase “Eu Amo Barretos” que leva as cores da Associação Os Independentes está
exposta na entrada do Parque do Peão e tornou-se a mais nova atração do complexo para turistas e barretenses.
A intenção, segundo o presidente Ricardo Rocha, é oferecer ao turista que visita à cidade, não somente durante
da Festa do Peão, mais uma opção para registrar momentos inesquecíveis. (foto: Francisco Santos).
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Regiões de Barretos, Franca e São José do Rio Preto
recebem projetos do Fundo Social de Solidariedade
No total, 20 municípios firmaram convênios para implantação da Escola de Moda, Escola de Beleza, Escola de Construção Civil, Padaria Artesanal e Horta Educativa

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo, professora Lúcia França, esteve na última terça-feira
(3), em Barretos, para a assinatura de convênios com a Escola de Qualificação Profissional
e Horta Educativa do Fussesp.
Entre os municípios que
participaram, estiveram presentes Bebedouro, Guaíra,
Olímpia, Terra Roxa, Guará,
Orlândia, Ituverava, Patrocínio Paulista, São José da Bela
Vista, Américo de Campos,
Aspásia, Cosmorama, Irapuã,
Monte Aprazível, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva,
Planalto , Santa Fé do Sul e
Sebastianópolis do Sul.
“A qualificação profissional
é algo que ninguém pode tirar

de uma pessoa. Não só renova
a autoestima, como traz a esperança de uma vida melhor”,
comentou Lúcia França.
No total, 20 municípios da
região de Barretos, Franca e
São José do Rio Preto aderiram a 25 projetos da Escola
de Qualificação Profissional,
entre eles, a Escola de Moda,

Escola de Beleza, Escola de
Construção Civil, Padaria Artesanal e Horta Educativa.
Durante o evento, a professora Lúcia França também
participou da formatura de 12
alunos da Padaria Artesanal
e 8 da Escola de Construção
Civil do Fundo Social de Solidariedade de Barretos.

ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola de Qualificação Profissional iniciou suas atividades em 2011
e tem como principal objetivo oferecer qualificação profissional rápida e
gratuita para que pessoas desempregadas resgatem sua autoestima e ingressem ou retornem para o mercado de trabalho. São oferecidos cursos
nas Escolas de Moda, Beleza, Construção Civil, além da Padaria Artesanal.
HORTA EDUCATIVA
O projeto tem como objetivo fortalecer o trabalho educacional voltado à formação de valores sociais, culturais e alimentares compatíveis com
a preservação da cultura do país, do meio ambiente e da promoção de
hábitos alimentares saudáveis. O foco é ensinar, mesclando aulas teóricas
e práticas, conceitos de Educação Ambiental, Nutricional e Valorização do
Meio Rural via Horticultura. As atividades têm duração de um ano e atende
crianças matriculadas na rede pública até o 4º ano do ensino fundamental.

Alto risco de surto de dengue em
Barretos é questionado por Paulo Correa
O alto risco de surto de dengue no município de Barretos
foi tema de requerimento do vereador Paulo Correa (PR), que
questionou quais medidas estão
sendo adotadas pela administração municipal para diminuir o
alto índice de 4,7 na avaliação
do Ministério da Saúde.
O vereador também solicitou
informações sobre quantos casos
de dengue, chikungnya e zika
foram confirmados em 2018,
quantos casos suspeitos e quais

os bairros que apresentaram os
maiores níveis de infestação.
Segundo Levantamento Rápido de Índices de Infestação
pelo Aedes aegypti (LIRA),
divulgado pelo Ministério da
Saúde, no último dia 7, as cidades de Barretos, Ribeirão Preto,
Bebedouro, Jaboticabal e Jardinópolis, apresentaram risco de
enfrentar um surto de dengue,
chikungnya e zika.
“Com uma pontuação de
4,7, Barretos está entre os

1.153 municípios brasileiros
com elevada taxa de infestação pelo mosquito Aedes
Aegypti. O resultado do levantamento mostra que é necessário dar mais atenção nas
ações de combate ao mosquito”, disse Paulo Correa.
O parlamentar ressalta que
os ovos do mosquito Aedes Aegypti resistem a longos períodos
de dessecação, que podem durar até um ano. Esta resistência
é uma grande vantagem para o
mosquito, pois permite que os
ovos sobrevivam até o próximo
período chuvoso e quente.
“De fato há uma concentração de casos de dengue
nos meses mais quentes, mas
isso não significa que a dengue seja doença de uma única estação. O mosquito pode
representar perigo durante todos os meses do ano. Este é o
momento de agir para manter
os baixos índices de infestação e impedir que a doença
volte com força nas próximas
estações”, completou Correa.
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Rancho do Peãozinho
fecha para reformas

Desde a última quarta-feira, dia 04, o Rancho do Peãozinho, no Parque do Peão,
está fechado para a conclusão
das obras que estão ocorrendo
em todo o espaço.
A reforma abrange banheiros, playground, rede de esgoto e melhorias em toda a es-

trutura. Além disso, também
está em fase de acabamento
uma nova lanchonete.
O fechamento, de acordo
com Os Independentes, é por
tempo indeterminado. “Em
breve reabriremos o Rancho
do Peãozinho para receber a
criançada com ainda mais se-

gurança, conforto e opções de
diversão. Estamos deixando
tudo da melhor forma possível para a festa”, afirmou o
presidente, Ricardo Rocha.
Entre as novidades previstas
para a reabertura está uma lanchonete que funcionará o ano
inteiro (Foto: Francisco Santos)

8º Encontro de Empretecos e
Empreendedores será realizado em Barretos
Evento será realizado no dia 18 de julho, às 19 horas, no Espaço GuttyEventos

Os participantes do Empretec, curso com metodologia
da Organização das Nações
Unidas (ONU), que trabalha
o comportamento empreendedor, irão se reunir no 8º Encontro de Empretecos de Barretos
e região. O evento será realizado no dia 18 de julho, uma
quarta-feira, das 19 às 21h45,
no EspaçoGutty Eventos.
O evento é promovido pelo
Grupo Teco, um grupo formado por empretecos, que tem
como objetivo fortalecer a rede
e incentivar o relacionamento
entre os empresários para troca

de experiências, boas práticas
e geração de negócios.
O evento é aberto tanto
para empretecos quanto para
quem ainda não fez o seminário. Será uma oportunidade
para ampliar a rede de relacionamento e fomentar novos
negócios. A entrada será um
quilo de alimento não perecível para doação.
O gerente regional do Sebrae-SP, Rafael Matos do
Carmo, é empreteco desde
2009 e será o palestrante do
encontro. Formado em administração, com MBA Execu-

tivo em marketing pela USP,
Rafael Matos tem 13 anos de
experiência no Sebrae-SP, e já
atuou nos escritórios de Registro, Votuporanga e Barretos, onde atualmente ocupa o
cargo de gerente regional, responsável por 23 municípios
da região.
A programação do encontro ainda inclui um espaço
para discussão sobre parcerias, conexão, roda de negócios e café estratégico. O
Espaço Gutty Eventos está localizado na Avenida dos Coqueiros, 458, Barretos.
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Prefeitura inicia projeto de valorização ao parto normal

Governo anuncia o fim da
fila de pedidos de isenção de
ICMS e IPVA para taxistas
O governador do Estado
de São Paulo, Márcio França,
anunciou o fim da lista de espera dos pedidos de isenção
do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) para taxistas cadastrados no Sistema
de Controle de Pedidos de Benefícios Fiscais para Veículos
Automotores (SIVEI).
Além disso, atendendo à
reivindicação da categoria, a
autorização para a aquisição
de carros novos não estará
mais vinculada à marca, modelo e concessionária.
A medida faz parte do programa Nos Conformes, projeto da Secretaria Estadual da
Fazenda, que estabelece uma
lógica de atuação do Fisco estadual, voltada ao apoio e colaboração aos contribuintes,
e beneficiará taxistas profissionais autônomos e também
os que atuam como Microempreendedor Individual (MEI)
no Estado de São Paulo.
“Eu agradeço muito a Secretaria da Fazenda e os seus
profissionais técnicos que agilizaram, correram para poder

criar um mecanismo legal que
pudesse garantir para vocês
esse beneficio na plenitude.
E vocês sabem, claro que se
a pessoa for fazer um documento e, eventualmente for
pego em fraude, a secretaria
não pode punir todo mundo
porque um ou dois fizeram
fraude. A gente não tem esse
direito. A gente precisa confiar no cidadão de São Paulo e
a gente quer dizer que confia
em vocês, taxistas”, afirmou o
governador Márcio França.
De acordo com o secretário estadual da Fazenda, Luiz
Claudio de Carvalho, 36 servidores da pasta realizaram
um mutirão para analisar cerca de 1500 pedidos de isenção
de ICMS de taxistas, que foram concluídos em dez dias.
Outra novidade é que o fisco
simplifica a entrega do pedido
para aquisição do carro zero.
“Os taxistas não precisam
mais ser tão específicos no
pedido, detalhando a marca,
o modelo e a concessionária”,
explicou. “Essa vinculação gerava grandes transtornos, pois,
no momento da aprovação do
benefício, o veículo descrito no
pedido, poderia não estar mais

JREIS

CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.
Projetos, Serviços e contruções em
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A prefeitura de Barretos, por
meio da secretaria municipal de
Saúde, em parceria com a Santa
Casa de Misericórdia de Barretos, lançou na última sexta-feira (29), o projeto “Fortalecimento da Rede de Serviços
da Área da Saúde da Mulher”,
com ênfase na “Humanização
do Cuidado Obstétrico”.
A iniciativa tem o objetivo
de valorizar as boas práticas de
atenção, desde o acompanhamento no pré-natal, nascimento e o parto humanizado, até
na conscientização sobre os
direitos das mães e dos bebês
durante esse período e escolha.
Neste primeiro encontro, participaram os médicos ginecologistas obstétricos na rede municipal de saúde, coordenadora
da atenção básica de secretaria
e coordenadores da maternidade da Santa Casa.
“Com esse projeto fortaleceremos o atendimento
a saúde da mulher em todos

os níveis de atenção: primário, secundário e terciário, e
a satisfação do atendimento
da mulher neste período, tão
especial, que é a gestação,
parto e pós-parto”, esclareceu a coordenadora de Educação Permanente da secretaria
de Saúde de Barretos, Maria
Cristina de Ávila Meinberg.
“Para isso, iremos trabalhar
com olhar da gestão, por meio
dos indicadores, com o olhar
de desenvolvimento de pessoal
e, também, com o olhar para
as mulheres do município, por
meio dos grupos de gestantes
nas unidades básicas e estratégias de saúde da família, e do
projeto Mamãe Cegonh,a que
realizamos na Santa Casa de
Misericórdia de Barretos”, disse
Maria Aurélia da Silveira Assoni, coordenadora de Educação
Permanente da Santa Casa de
Misericórdia de Barretos.
Alexander Stafy Franco,
secretário de saúde de Barre-

tos, enfatizou que este é o momento para o fortalecimento
da rede e de unificar as condutas. De acordo com Luiz
Augusto Beltramin Martins,
médico e coordenador da maternidade da Santa Casa, com
todos esses cuidados e orientações, as pacientes chegarão
ao hospital preparadas e ambientalizadas com a realidade
do parto normal.
“Quem passa pela experiência do parto normal dificilmente quer mudar de idéia em
outra gestação, já que a conduta
traz mais vantagens para mãe e
criança”, salientou o médico.
A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que
apenas 15% dos partos realizados, sejam cesarianas. Em Barretos, no ano de 2017, foram
realizados 1733 partos de cesariana e apenas 241 normal. Já
em 2018, até o inicio de junho,
foram realizadas 815 cesarianas e 185 partos humanizados.

disponível para venda. Com
isso, o profissional precisava
formalizar um novo pedido à
Fazenda para adequação da autorização a todos esses aspectos, gerando trabalho e custos
tanto para o taxista quanto para
o fisco”, reforçou Carvalho,
que disse ainda que eles perdiam poder de negociação.
Para usufruir da isenção, é
necessário que o profissional
exerça há pelo menos um ano
a atividade de condutor autônomo de automóvel de passageiros, na categoria de aluguel
(táxi), e que não tenha comprado nos últimos dois anos
veículo com isenção do ICMS.
Os pedidos de isenção do
ICMS e IPVA devem ser feitos pelo SIVEI, que possibilita a apresentação do requerimento diretamente por meio
da internet, de forma totalmente digital, eliminando a
necessidade de deslocamento
até um Posto Fiscal ou unidade de atendimento da Secretaria da Fazenda.
O acesso está disponível diretamente na homepage da Secretaria da Fazenda – www.fazenda.
sp.gov.br – na aba de serviços
para cidadãos e empresas.

BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110
Centro, Barretos

(
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Rotary entrega
Instituto de Métodos Diagnósticos completa
doações para entidade 3 anos e recebe novo aparelho de ultrassom

Diversas peças de roupas, agasalhos e cobertores foram entregues para a Casa de Convivência Dr. Mariano Dias pela diretoria do Rotary Club de Barretos nesta quinta-feira (5). A campanha foi promovida durante o mês de junho no Extra Hiper.
O presidente Amadeu Ferreira Dutra agradeceu a parceria entre
Rotary e Grupo Pão de Açúcar que levaram a esta iniciativa.

“Manutenção do fim
da obrigatoriedade da
contribuição sindical
reforça reforma trabalhista e
necessidade de novo desenho
para os sindicatos no Brasil”,
avaliam especialistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no último
dia 29 que o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical é constitucional, mantendo a nova regra estabelecida
pela reforma trabalhista em
novembro do ano passado.
O plenário da corte decidiu por maioria de 6 votos a 3
e rejeitou pedidos de 19 ações
apresentadas por entidades
sindicais. A contribuição
equivale ao salário de um dia
de trabalho, retirado anualmente na remuneração do
empregado para manutenção
do sindicato de sua categoria.
Na visão de advogados
e acadêmicos em Direito do
Trabalho, a decisão do STF
é correta e deve fomentar
um novo desenho para a
vida sindical no Brasil.
O doutor em Direito do
Trabalho e professor da
PUC-SP, Ricardo Pereira
de Freitas Guimarães, acredita que o entendimento do
Supremo pode ser mais um
passo para a existência de
sindicatos que efetivamente
representem as categorias.
“Nenhum
trabalhador
pode ser obrigado a dar um
dia inteiro de trabalho para
o sindicato. Isso deve ser facultativo, conforme determinou a reforma trabalhista. O
trabalhador que se considerar
de fato representado pode,
de forma espontânea, fazer a
contribuição, isso reforça o
papel efetivo dos sindicatos
no Brasil”, afirma Guimarães.

Para o especialista em
Direito e Processo do Trabalho, Danilo Pieri Pereira,
sócio do Baraldi Mélega
Advogados, a decisão afasta
o caráter tributário da contribuição sindical e valida a
reforma trabalhista. “Agora
é opção do trabalhador sofrer o desconto. A medida
tende a fomentar a dedicação e atuação proativa dos
sindicatos em favor das categorias profissionais e empresariais”, observa Pereira.
De acordo com o professor, doutor em Direito do
Trabalho e consultor jurídico
da Fecomercio-CE, Eduardo
Pragmácio Filho, a posição
do STF tem efeito vinculante
e as ações de instâncias inferiores estão sepultadas.
“É a crônica de uma morte anunciada. O pleno do STF
sepultou de vez a possibilidade de permanência da compulsoriedade da contribuição
sindical. E o mais relevante:
como a decisão do Supremo
tem efeito vinculante, as várias ações que tramitavam na
Justiça do Trabalho, questionando a constitucionalidade
da reforma nesse ponto, agora perderam o objeto”, alerta.
Pragmácio ressalta que
essa decisão do STF também aponta uma tendência
do plenário de abraçar a reforma trabalhista e “de forçar a reconstrução da organização sindical brasileira,
no rumo da plena liberdade
sindical pregada pela OIT”.

Saques do PIS/Pasep serão
retomados em agosto
Suspensão em julho será usada
para cálculo de rendimento das cotas

Cotistas do PIS/Pasep que
não fizeram o saque deste
ano até junho poderão acessar o recurso a partir do dia
14 de agosto, quando começa
a segunda etapa do cronograma de liberações. Os valores
serão repassados de forma
corrigida. A informação foi
divulgada hoje (3) pelo Ministério do Planejamento.
Na segunda etapa, a partir de agosto, empregados
de quaisquer idades poderão
solicitar suas cotas. A suspensão durante o mês de julho
será utilizada para o cálculo
do rendimento do exercício
2017-2018. No ano passado,
o rendimento foi de 8,9%.
As cotas são retiradas
anuais de recursos depositados em contas de trabalhadores entre 1971 e 1988, quando ficaram inativas em razão
da Constituição Federal. Até
2017, o saque era permitido

para pessoas com mais de 70
anos, em caso de aposentadoria e em outras situações
específicas. A partir do ano
passado, o governo federal
flexibilizou o acesso para
pessoas de todas as idades.
Na primeira etapa do cronograma, encerrada no dia 29 de
junho, 1,1 milhão de trabalhadores fizeram o saque, retirando
uma soma de R$ 1,5 bilhão. Os
valores foram disponibilizados
apenas para empregados com
idade acima de 57 anos.
Na segunda etapa, serão
disponibilizadas, inicialmente, as cotas dos correntistas
da Caixa Econômica Federal
e Banco do Brasil. O crédito
em conta será efetuado automaticamente no dia 8 de
agosto. A partir do dia 14,
correntistas de quaisquer
bancos poderão reivindicar o
recurso. O prazo ficará aberto
até 29 de setembro.

No dia 4 de julho de 2015
foi inaugurado o Instituto
de Métodos Diagnósticos
do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Barretos. Uma grande conquista para os associados e seus
dependentes, que passaram a
contar com exames de ultrassonografia, ecocardiograma,
Mapa e Holter, além de eletrocardiograma que já era oferecido pelo sindicato.
Depois, foi implementada
também a coleta de exames
laboratoriais.
Neste período foram realizados 1630 ecocardiogramas,
3455 eletrocardiogramas, 432
MAPAs, 595 Holters, 6490
ultrassonografias e 33.946 coletas de material para exames
laboratoriais.

Nesta semana, o Instituto
de Métodos Diagnósticos recebeu um novo aparelho de ultrassonografia para substituir o
que já havia para atendimento
a associados e dependentes. O
novo aparelho é mais moderno, possui versão atualizada
de software e maior velocidade de processamento, além de
melhor definição de imagens.
O presidente do sindicato,
João Mulata, recebeu o novo
equipamento e destacou que
investimentos são sempre realizados para melhor atender
o servidor. “Estamos sempre
buscando o melhor, pois entendemos que a saúde é primordial e com o Instituto de
Métodos Diagnósticos oferecemos exames de alta qualidade sem longa espera”.
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Master Coach alerta sobre pressão psicológica da seleção brasileira

Gabriel Barone indica técnicas
de controle mental para prevenir
frustração e decepção. (Foto:
Aquino José/Seven Press)

Os jogadores da seleção
brasileira de futebol carregam
bagagens pesadíssimas frustradas de 2006 e 2010 e de
uma greco-trágica praticamente ficcional derrota de 2014: o
mítico sete a um. Equilíbrio e
desequilíbrio emocional correm lado a lado gol afora.
De acordo com o master
coach, Gabriel Barone, o que
tem definido os resultados
[até então positivos] é a estratégia e a fidelidade. “Para

se cumprir isso é necessário
inteligência emocional e condicionamento mental, ou seja,
repetir aquela mesma tática
diversas vezes para gerar o resultado”, aponta.
As partidas desta edição
da Copa do Mundo têm mostrado a pressão psicológica
e autocobrança vivida pelos
jogadores, diferente das fases classificatória e de amistosos, quando os resultados
eram muito positivos. Barone ressalta que o Brasil ficou
muito tempo sem perder, mas
quando a Copa da Rússia começou, a seleção brasileira
passou a mostrar dificuldades.
Segundo Barone, o primeiro passo para aliviar a expectativa de frustração está no desenvolvimento de técnicas de
controle de pensamento. “Se a
todo o momento os jogadores
ficarem se cobrando que não
podem perder, qualquer erro
que for cometido durante a
partida provocará a frustração
e a autocondenação”, frisou.

POSITIVIDADE
“Todos nós precisamos
da positividade e nós vemos
isso em nossos treinamentos
de coaching. O poder da palavra como forma de incentivo
mexe com as moléculas do
corpo que, conseqüentemente, gera mais energia, superando os próprios limites”,
ressaltou. Para Barone, o futebol é um refúgio para a sociedade brasileira, proporcionando prazer e hobby. “O que não
pode é condicionar à política
e fazer o comparativo de que
o time do meu país é excelente e é isso que importa”.
FOCO
A Copa do Mundo de Futebol de 2018 tem provado que
não existe potência e favoritismo. “Esta seleção, praticamente conta com os mesmos jogadores do técnico Dunga. O Tite
é capaz de extrair o melhor que
o jogador pode dar na posição
dele. Não há improvisos e o
jogador gera mais resultados”,
finalizou. (Fonte: Seven Press)

Espeto do Cizim vence Real Madrid e leva o
título de campeão do municipal de futsal
Com dois gols de Messias, dois de Ricardo e um de Lucas, o Espeto do Cizim goleou
o Real Madrid por 5 x 0, em jogo no ginásio do
Rochão e conquistou o título do Campeonato
Municipal de Futsal. Na disputa pelo terceiro lugar, o Trem Bala não tomou conhecimento do
adversário e goleou o Moto Taxi à Jato por 7 x 0,
resultado que lhe valeu o terceiro lugar. Após a
disputa final foi feita a premiação dos destaques
da competição. Além do troféu de campeão, o
Espeto do Cizim conquistou também o de goleiro menos vazado (Carlos Alberto), que sofreu
dois gols durante a competição e o principal artilheiro (Raisson), que marcou 14 gols.Vice, o terceiro e quarto colocados também receberam troféus.

