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UM NOVO PACTO SOCIAL - O jornalista Gaudêncio Torquato, professor titular da USP e consultor político e de comunicação, reflete neste artigo 
suas idéias sobre o futuro de trabalho e do trabalhador no país, chamando a atenção para o que ele acredita ser necessário: realizar a reforma da 
Previdência baseado, também, no futuro daqueles que se tornarão os contribuintes para que o sistema funcione regularmente, sem prejudicar as 
finanças do país. Segue como nossa opinião desta edição. EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos
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Sebrae vai capacitar 
empresas do varejo 

de vestuário de 
Barretos e região

Adiado devido às constantes 
chuvas do último fim de sema-
na em Barretos, o espetáculo “A 
Paixão de Cristo 2019”, marca-
do anteriormente para o último 
domingo, acontece nesta sexta-
-feira, 19 de abril, às 19h30, 
no Recinto Paulo de Lima 
Correia, com entrada gratuita. 
Participam atores de Barretos, 
Bebedouro e Ribeirão Preto.

Após o espetáculo, será 
realizado um ato ecumêni-
co com a presença do pastor 
André Ribeiro de Mendonça, 
representando o Conselho 
de Pastores de Barretos, e do 
bispo diocesano de Barretos, 
dom Milton Kenan Júnior. 
Ambos farão uma reflexão e 
benção ao público e elenco.
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Espetáculo 
“A Paixão de 
Cristo 2019” 

será realizado 
nesta 

sexta-feira
Vereador e secretários buscam soluções 

para problemas no Jardim Caiçara
Uma audiência proposta 

pelo vereador Raphael Dutra 
(PSDB) reuniu secretários 
municipais e munícipes com 
o objetivo de encontrar solu-
ções para os problemas en-
frentados por moradores do 
bairro Jardim Caiçara. Dentre 
os problemas, está a falta de 
pavimentação no bairro.

“Esta foi a primeira au-
diência que promovi com 
grande número de autorida-

des da prefeitura. Demonstra 
que estão preocupados com os 
problemas destes locais”, des-
tacou o vereador. 

O valor estimado de pavi-
mentação e drenagem é de R$ 
5,8 milhões. Dutra sugeriu ao 
prefeito que o valor devolvido 
anualmente pela Câmara, seja 
destinado e repassado para as 
melhorias do Jardim Caiçara.

Página 4

Rio das Pedras apresenta fim 
de semana com várias atrações

O Rio das Pedras Country 
Club realiza, desde a quinta-fei-
ra (18), programação de fim de 
semana de feriado prolongado.

Neste sábado, dia 20, a 
partir das 15 horas, no Bar 
da Ilha, tem Pagode Especial, 
com o Grupo Sem Destino.

No domingo dia 21, o clu-
be promove a comemoração do 
Domingo de Páscoa no Bar da 
Ilha, das 9h30 às 11h30, com 
distribuição de ovos de páscoas 
para crianças presentes, com 
até 12 anos de idade. Também 
haverá a animação dos palha-
ços Florzinha e Batatinha, e 

agito com Dj Alex Tubarão.
Na área esportiva, a par-

tir das 8h45 deste domingo, 
acontece a final do Campeo-
nato de Futebol de Campo Ca-
tegoria Livrão. E para fechar a 
programação especial de Pás-
coa, o clube realiza a tradicio-
nal Domingueira, a partir das 
15h30, com a Banda Fama, da 
cidade de Votuporanga.

Todos os eventos são gra-
tuitos aos associados e os visi-
tantes podem adquirir a entra-
da através de passaporte. Mais 
informações no http://rpcc.
com.br/tarifario/passaporte

A secretaria municipal de Educação 
realizou a distribuição de 14 mil ovos de 
Páscoa na rede municipal de ensino. A en-
trega dos ovos de chocolate trouxe grande 
alegria aos alunos e a festa tomou conta dos 
ambientes educacionais. Em algumas uni-
dades, desde o início da semana, os alunos 
participaram de atividades ligadas à Páscoa, 
assim como na confecção de adereços alu-
sivos à data, como as orelhinhas de coelhos, 
que foram utilizados nas apresentações. A 
secretária Valéria Recco comentou que vale 

a pena realizar essas atividades que trazem tanta alegria às crianças nessa época de comemora-
ções. “Nossos alunos merecem esse comprometimento da administração. Não medimos esforços 
para concretizar mais essa ação em benefício de nossas crianças. Fico satisfeita por ver a felicida-
de de todos eles e isso nos motiva bastante para trabalhar ainda mais”, comentou.

Alunos de rede municipal festejam 
a distribuição de ovos de Páscoa

Lanchonete do Rancho do 
Peãozinho abre no feriado

A lanchonete localizada no 
Rancho do Peãozinho abrirá para 
atendimento ao público neste fe-
riado prolongado: sexta-feira (19), 
sábado (20) e domingo (21), das 
9 às 17 horas. Sob o comando da 
gastrônoma Lívia Santos Ronca-
ratti, o local comercializa salga-
dos, hambúrgueres, mini pizzas, 
espetos, pipoca, bolos, refrige-
rantes, sucos, água de coco, en-
tre outras opções. Com preços 
acessíveis, a lanchonete é uma 
ótima opção para o lanche da 
criançada durante o passeio em 
família. (Foto: Francisco Santos)
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Opinião

» NAMORO ACABA EM DESQUITE
Para o vereador Euripinho (PDT) não tem mais namo-

ro entre a prefeitura e a UPA. “Tem desquite”, afirmou ao 
comentar a falta de entendimento entre as partes.

» A PIPA DO VOVÔ NÃO SOBE MAIS
A implantação de um Pipódromo em Barretos é de-

fendida pelo vereador Raphael Oliveira (PRP). O re-
querimento do parlamentar, aprovado na última sessão 
ordinária do legislativo, fez muita gente recordar mar-
chinha de Carnaval, interpretada por Sílvio Santos e de 
autoria de Manoel Ferreira e Ruth Amaral: A pipa do 
vovô não sobe mais....

» KAPETINHA E O MULEQUE MALUQUINHO
O vereador Kapetinha (PDT) chamou o prefeito de 

“muleque maluquinho”, que brinca com os sentimentos 
da Câmara e da população.

» AUXÍLIO PARA AS SOCIEDADES RECREATIVAS
O prefeito João Rocha (MDB) encaminhou em 4 de 

fevereiro de 1966, projeto de lei que concedia auxílio às 
sociedades recreativas para os festejos carnavalescos.

» REPAROS NO PISO DA PRAÇA DA MATRIZ
Reparos no calçamento da Praça Francisco Barreto 

foram indicados pelo vereador José do Nascimento Pra-
do, em 6 de novembro de 1967.

» O CRAQUE MULATA DA VÁRZEA E DO BEC
O presidente da Câmara Municipal, João Mulata (PSDB), 

recordou que jogou futebol na várzea e no BEC (Barretos 
Esporte Clube), desde a categoria infantil até o profissional.

» AUDIÊNCIA PARA DEBATER SAÚDE PÚBLICA
Uma audiência pública para discutir a situação da 

saúde em Barretos está sendo proposta pelo vereador 
Carlão do Basquete (PROS).

» CARLÃO QUER ESCADA PARA PULAR TAPUME
O vereador Carlão do Basquete (PROS) disse que 

pretende pegar uma escada e pular o tapume, para con-
ferir a obra do monumento que está sendo construído na 
Praça Francisco Barreto.

» A SOBERANIA DO VEREADOR
No entendimento do edil Otávio Garcia (DEM), não 

é soberania de vereador que muda o que a lei determina.

» UMA PISTA PARA AS MAGRELAS
A construção de uma ciclovia em toda a extensão 

da vicinal Pedro Vicentini, foi solicitada pelo vereador 
Dutra (PSDB) ao prefeito Guilherme Ávila (PSDB).

» DE OLHO NAS URNAS MUNICIPAIS
Vereador Fabrício Lemos (PSL) participou nesta se-

mana santa, em São Paulo, de reunião da Executiva do 
seu partido. Na pauta, as eleições de 2020.

» NA CONTENÇÃO DOS PEDIDOS
O presidente João Mulata (PSDB) orientou seus co-

legas de Legislativo para que apresentem apenas dois 
requerimentos, cada um, para a próxima sessão ordiná-
ria, marcada para segunda-feira (20), às 20 horas.

» NEM TATU DE CHUTEIRA ANDA POR LÁ
Com a chuvarada, nem tatu de chuteira está transi-

tando pelas estradas rurais, observou o vereador Otávio 
Garcia (DEM).

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A Tolice da Inteli-

gência Brasileira ou Como o País se Deixa Manipular 
pela Elite”, de Jessé Souza, publicado pela editora Leya.

Percival Puggina
Colunista de dezenas de 
jornais e sites no país e 

integrante do grupo Pensar+

Um novo pacto social
O jornalista Gaudêncio Torquato, professor titular da USP e consultor político e de comunicação, 
reflete neste artigo suas idéias sobre o futuro de trabalho e do trabalhador no país, chamando a 

atenção para o que ele acredita ser necessário: realizar a reforma da Previdência baseado, também, 
no futuro daqueles que se tornarão os contribuintes para que o sistema funcione regularmente, sem 

prejudicar as finanças do país. Segue como nossa opinião desta edição. 
Os desempregados no 

Brasil somam 13 milhões de 
trabalhadores. Para 2020, a 
projeção é de 12,7 milhões. 
Dados da Organização Inter-
nacional do Trabalho. Pelo 
visto, não haverá grande mu-
dança no painel do emprego.

E mais: especialistas de-
monstram que o desemprego 
tende a crescer no mundo ante a 
expansão da automação nos par-
ques fabris e a revolução a que 
já se assiste no setor de serviços.

A hipótese, que ganha o 
foco de estudiosos, é de que 
teremos cada vez menos em-
prego. E, em contrapartida, 
a escalada da informalidade, 
com o aumento de “bicos” e 
trabalhadores exercendo ati-
vidades sem vínculo contra-
tual, físico e temporal.

O impacto sobre as econo-
mias será de monta, tornando 
defasada a rede de proteção 
social aos trabalhadores, pois 
os salários pagos pelo siste-
ma produtivo, que servem de 
referência tanto para cobran-
ça de contribuições quanto 
ao pagamento de benefícios 
(aposentadoria, seguro de-
semprego) darão vez a ganhos 
não fixos, obtidos pelo tipo e 
tempo de serviço prestado.

Veja-se o risco de ficar 
obsoleta uma reforma da Pre-
vidência estruturada sobre 
o eixo do trabalho fixado no 
emprego e no salário. Nasce 
envelhecida.

Esse é, aliás, o alerta que 
faz o economista José Rober-
to Afonso em recente texto 
acadêmico. O professor José 

Central Única dos Desempregados
Há uma parcela da socie-

dade brasileira que, tendo 
emprego, joga politicamente 
contra quem está desempre-
gado. Na verdade, são mili-
tantes da recessão, do endivi-
damento, do calote.

Imediatistas, crêem que os 
problemas podem ser perma-
nentemente empurrados com 
a barriga, como se o ventre ti-
vesse o dom de deslocar, tam-
bém, o precipício.

Você jamais os ouviu criticar 
privilégios. Articulam-se num 
círculo de proteções recíprocas. 
Juntam-se nas galerias dos par-
lamentos e rejeitam quaisquer 
medidas que visem a corrigir as 
imensas distorções e injustiças 
que afetam a vida nacional.

Têm fé religiosa no Es-
tado, que vêem como o colo 
protetor, malgrado todas as 
demonstrações de que ele só 
cuida bem de si e dos seus.

A pressão política desses 
conglomerados de interesses 
públicos e privados, que se 
nutrem no mamoeiro estatal, 
são, em uníssono, contra as 

privatizações, contra a refor-
ma da Previdência, contra 
qualquer medida que vise a 
reduzir o peso do Estado e 
sua influência no sistema de 
ensino do país. Afinal, é ali 
que opera o torno onde se es-
culpem os conceitos e se con-
quistam corações e mentes.

Muitos aspectos de nossa 
realidade seriam diferentes se 
existisse no Brasil uma Cen-
tral Única dos Desempregados 
(CUD). Uma entidade que re-
unisse os brasileiros em busca 
de ocupação (13 milhões con-
tados pelo IBGE), dispondo de 
força de mobilização, certa-
mente estaria apoiando ideias 
liberais para a economia.

Eles sabem que seus em-
pregos lhes foram tomados 
pela corrupção, pelo populis-
mo, pela velha política, pela 
irresponsabilidade fiscal, pe-
los privilégios e pela alta car-
ga tributária, pela ganância 
do Estado e de quantos à sua 
sombra vivem.

Sabem os desempregados 
que, agora, esse mesmo interesse 

se mobiliza contra a reforma da 
Previdência, sem a qual nenhum 
investidor haverá de confiar no 
Brasil para aqui empreender.

Uma Central Única dos 
Desempregados os informaria 
que sete de cada dez indús-
trias que se instalam no Para-
guai pertencem a investidores 
brasileiros, que vão em busca 
de menores custos trabalhis-
tas, energia mais barata e tri-
butos menos onerosos.

Uma CUD teria assesso-
ria interessada em aconselhar 
seus filiados a pressionar os 
poderes de Estado por medi-
das liberalizantes, capazes de 
atrair investidores. Faria com 
que esses infelicitados irmãos 
nossos fossem às ruas protes-
tar contra as instabilidades po-
líticas e a insegurança jurídica.

Os orientaria a clamar por 
infraestrutura adequada à pro-
dução e a seu escoamento, 
por Educação que qualifique 
melhor nossos jovens. Os mo-

bilizaria para apoiar medidas 
capazes de melhorar a credi-
bilidade do país, revitalizar 
nossa Economia e ressuscitar, 
assim, o mercado de trabalho.

A má notícia para os de-
sempregados é que há muita 
gente influente mobilizada 
contra as medidas que os be-
neficiariam, simplesmente 
porque, assim, mantêm suas 
posições e vislumbram um 
possível retorno ao poder.

Pastore também tem desenha-
do com maestria o futuro do 
trabalho. Infelizmente, os nos-
sos homens públicos ainda não 
perceberam que mudar o siste-
ma previdenciário sem consi-
derar a nova moldura do traba-
lho no mundo não equacionará 
o ajuste das contas do país.

Por mais que se considere 
essa reforma como a mais im-
portante do governo, o fato é 
que ficará caduca logo, logo, 
exigindo, mais adiante, uma re-
forma da reforma, com a inser-
ção de nova ordem de fatores.

Pior é constatar que, por 
nossas plagas, o emprego com 
carteira assinada tem espa-
ço cativo na mente nacional. 
Parece ser a única forma de 
alguém conservar a auto-esti-
ma: “eu tenho um emprego”. 
E se o emprego estiver na ór-
bita do Estado, melhor.

A árvore do patrimonia-
lismo tem sido responsável 
pelo conjunto de mazelas que 
contribuem para avolumar o 
chamado custo-Brasil: o car-
torialismo (a burocracia), o 
empreguismo/nepotismo, o 
desleixo, a incúria, a anomia, 
a improvisação, entre outras. 
O empreendedorismo ainda 
está longe de se consolidar 
como ferramenta de alavan-
cagem dos setores produtivos.

O homo brasiliensis espe-
ra que o braço estatal seja seu 
protetor. E assim, a livre ini-
ciativa, o desbravamento de 
novas áreas, a produtividade 
acabam cedendo espaço para 
a acomodação, a protelação 
de tarefas (“vamos deixar para 

amanhã”), o ócio, a preguiça, 
o acobertamento da ilicitude e, 
por consequência, a formação 
de teias de corrupção pela ma-
lha da administração pública 
nas três esferas da federação.

Urge, portanto, um choque 
de ações, a começar pela refor-
mulação das estruturas que dão 
formação à nossa mão de obra, 
com atualização das aborda-
gens de treinamento e um di-
recionamento para nichos de 
serviços não tradicionais.

Temos de abandonar as 
velhas práticas e a noção de 
que as oportunidades do mer-
cado de trabalho caem sobre 
nossas cabeças como o maná 
que caiu do céu, quando Deus 
tirou seu povo do Egito rumo 
à Terra Prometida.

Temos de substituir em 
nossas cabeças emprego por 
trabalho. Direito ao salário 
pelo ganho proporcionado por 
novas funções, tarefas e servi-
ços na seara de um mercado 
de trabalho que se diferencia 
de suas antigas estruturas.

Sob essa paisagem, a rede 
de proteção ao trabalhador há 
de prover outras modalidades 
que não apenas a carteira as-
sinada. Sindicatos trabalhistas 
carecem redirecionar rumos e 
ações. A velha luta de classes 
será substituída pela constru-
ção de um diálogo estreito 
entre patrões e trabalhadores, 
com identificação de seus in-
teresses e maior parceria.

O alvo passa a ser, portan-
to, um novo pacto social, cujo 
escopo abrigue pilares do tra-
balho em suas múltiplas fa-
cetas – tempos determinados 
e indeterminados, contratos 
individuais e plurais, serviços 
prestados à distância etc.

As metamorfoses do mun-
do do trabalho precisam ser 
analisadas à luz do fenômeno 
da globalização, que tem pu-
xado o carrossel de mudanças 
nas frentes política, econômi-
ca, social e jurídica.

Fechar os olhos ao univer-
so em transformação é ter a 
atitude da avestruz.
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De 3 a 5 de maio acontece o 17º Barretos Mo-
torcycles. Na programação musical estão confirma-
dos na sexta-feira, dia 3, Biquini Cavadão, Atitude 
67 e Trecho Urbano. Já no sábado CPM22 (foto) 
comanda o palco que ainda recebe o cantor Venta-
nia. As bandas Folker´s, Psicodella, O Épicco e DOM 
12-12 também estão na programação do dia 4. Na 
pista de acrobacias, a adrenalina tem presença con-
firmada nos três dias do evento com a habilidade e 
o profissionalismo das equipes WF Zerinho Power, 
Cachorrão Moto Show, Protork Phyra Show e ani-
mação do locutor Davi. Os ingressos estão à venda 
no site independentes.com.br (foto: divulgação).

Solange Aparecida, completa 50 anos de vida 
no próximo dia (21/04), esbanjando saúde, ale-
gria, simpatia e muito felicidade ao lado do pai 

João Antônio, dos irmãos, Sérgio e Sônia, da 
cunhada Janice, sobrinhos Gabriela e Gabriel e 

do maridão Elso. Tudo de bom Sô!!!

Esse trio de amigos não dispensa um festa. Marcelo Caldas 
e o casal, Luís Fernando e Letícia em meio a uma vibe super 

contagiante de uma balada eletrônica, deram uma pausa 
para o registro daquela selfie especial. Energia boa!!!

Domingo (21/04), é dia de festa com direito a bolo, churrasco, cerveja gelada 
e muita alegria para Marcelo Henrique que completa mais um ano de vida. A 

comemoração será completa é claro, ao lado dos amigos, familiares e da super 
esposa Letícia Ishima. Muita saúde Marcelo!!!

A segunda-feira (15) foi de 
comemoração em torno 
de Romilda Reis. Sempre 
alegre, divertida e de bem 
com a vida, ela recebeu 
a chegada da idade nova 
com esse belo sorriso es-
tampado em seu rosto, sua 
característica marcante. O 
carinho ficou por conta do 
maridão Luiz, dos filhos, 
Pedro Henrique e Luiz Oc-
távio, demais familiares, e 
as felicitações dos amigos. 
Parabéns Rô!!!

Flash em Marcel Stefan Bugyi, que está sem-
pre esbanjando elegância e sofisticação nos 
melhores eventos da high society barreten-

se. Sucesso!!! (foto: arquivo pessoal)

Hoje (19/04) é dia de parabéns para o ar-
quiteto, Wilson Bonatelli. Ele passa o feria-
do recebendo os cumprimentos de amigos, 
familiares e em especial, do companheiro 

Ricardo. Felicidades!!!

A data 15 de abril, é dia internacional de quem acorda as 05:00 aos sábados, domin-
gos e feriados, pedala no frio, toma chuva, cai, levanta, pula cerca, corre dos dogs, 

dos bois, e adora essas emoções. E o destaque vai para Alessandra Britto, essa ciclista 
que topa todas essas adrenalinas e tem orgulho desse esporte. Sucesso!!!

Parabéns para Daniele 
Martins, que brinda hoje (19) 
mais um aniversário, rodeada 
de seus amigos e familiares. 

Tudo de bom Dani!!!

O artista plástico, Renato Amisy Pereira, 
celebrou mais um ano de vida terça-feira (16), 

recebendo as felicitações dos familiares e amigos, 
e o carinho de sua mãe Leila. Parabéns!!!
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Audiência pública aponta soluções para Jardim Caiçara

Foi realizada no último dia 
9, na Câmara Municipal de 
Barretos, a Audiência Pública 
para discutir a pavimentação 
do Jardim Caiçara. A reunião 
para ouvir a opinião da popu-
lação foi proposta pelo verea-
dor Raphael Dutra (PSDB).

“Esta foi a primeira au-
diência que promovi com 
grande número de autorida-

des da prefeitura. Demonstra 
que estão preocupados com os 
problemas destes locais”, des-
tacou o vereador. 

De acordo com Dutra, o 
Caiçara está abandonado des-
de a década de 1960 com ruas 
de terra. “Tenho muita dó 
também dos proprietários dos 
motéis Leblon e Versat, que 
sofrem com acúmulo de água, 

pois quando construíram a 
Avenida Fraternidade Paulis-
ta se esqueceram de construir 
galerias pluviais para escoa-
mento da água”, frisou. 

A munícipe Patrícia Sanssa-
na reclama que os carros presta-
dores de serviços não trafegam 
naquelas ruas e não tem ilumi-
nação pública. Também disse 
que o ponto de ônibus mais pró-

ximo fica no Jardim Planalto.
“A ambulância do SAMU 

já atolou com paciente den-
tro”, contou a munícipe. Ela 
apontou que uma clínica ge-
riátrica, instalada na Aveni-
da Fraternidade Paulista, joga 
fraldas nas caçambas e o chei-
ro é insuportável. 

Já o advogado Caio Godoy 
apontou a criação de bolsões 
para captação de água pluvial 
para evitar a enxurrada. Se-
bastião ressaltou que ninguém 
vai na casa dele buscar a neta 
para estudar. “Tenho vergo-
nha de convidar pessoas para 
ir em casa, devido a sujeira e 
ao mato”. Ele relatou que sua 
filha foi assaltada na rua escu-
ra do bairro. 

Para o secretário munici-
pal de Obras, Raphael Ducati, 
é preciso fazer a drenagem do 
local. “A nossa proposta é que 
os proprietários dos terrenos 
recebam a água do leito carro-
çável através de bolsões, pois 
se formos impermeabilizar o 
solo e construir galerias plu-

viais, iremos provocar um pro-
blema na parte baixa. Sugiro 
a contratação de uma empre-
sa para fazer as medições de 
áreas e confrontação fundiária 
de matrículas”, disse o secre-
tário. A Avenida dos Canários 
tem cinco metros de largura, 
quando deveria ter 15 metros, 
com calçada. O valor estimado 
de pavimentação e drenagem é 
de R$ 5,8 milhões.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Planejamento, Ro-
naldo Câmara, para fazer 
a pavimentação na largura 
como está hoje haverá econo-
mia, mas teremos uma rua de 
três metros de largura, porque 
precisamos também colocar a 
calçada para os pedestres.

“Por outro lado, pode haver 
a cessão de área pelo proprietá-
rio”, ponderou Câmara. O secre-
tário ainda sugeriu destinar uma 
parcela do IPTU como priori-
tária para implantação de in-
fraestrutura e, também, aplicar o 
IPTU progressivo em áreas que 
ficam sob especulação. 

A superintendente do SAAE, 
Elaine Gomes, disponibilizará 
coleta de lixo diária no Jardim 
Caiçara. Ela informou que o 
bairro é carente em ligações de 
esgoto, mas que promove a ins-
talação quando é solicitado. 

O vereador Raphael Dutra 
sugeriu ao prefeito que o valor 
devolvido anualmente pela Câ-
mara, seja destinado e repassa-
do para as melhorias do Jardim 
Caiçara. Em 2018, foram de-
volvidos R$ 2,2 milhões.

Dutra finalizou dizendo 
que Barretos sofreu com o lo-
teamento irresponsável, sem 
obrigação de construção de 
infraestrutura como creche, 
escola e área de lazer.

“A cidadania se constrói 
com o vereador, que discute 
com a população os proble-
mas antigos com os atuais”. 
Dutra ficou satisfeito com o 
resultado e orientou a popu-
lação sobre os procedimentos 
junto à prefeitura e se reuni-
rá novamente, em outra data, 
para se inteirar dos resultados.

O secretário de Obras, Raphael Ducati O advogado Caio Godoy

A superintendente do SAAE, Elaine Gomes

o secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Câmara
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Encontro de amigos, via-
gem em família e a oportuni-
dade de encontrar no mesmo 
lugar as principais novidades 
do setor de motociclismo.

O 17º Barretos Motor-
cycles acontece no Parque do 
Peão de 3 a 5 de maio e re-
unirá em sua Feira Comercial 
uma grande variedade de em-
presas, que apresentarão em 
seus estandes produtos e veí-
culos que fazem parte da lista 
de desejos dos apaixonados 
por duas rodas.

As opções cabem em di-
ferentes orçamentos e vão 
desde as lembrancinhas como 
chaveiros e adesivos, que cus-
tam R$ 5,00, até moto que é 
lançamento no mercado e tem 
valores a partir de R$ 79.900.

O empresário Esdras Na-
kamura estará com sua em-
presa no evento e, entre as 
novidades previstas, está uma 
jaqueta em poliéster, resisten-
te à chuva, que possui airbag e 
entrada USB.

O dispositivo é acionado 
em casos de quedas ou aci-
dentes através de um proces-
sador. “Para motociclistas que 
viajam muito, hoje é um item 
essencial até mesmo para pro-
teger pequenas quedas que 
possam ocorrer no caminho”, 
afirmou Nakamura.

A jaqueta será comerciali-
zada por R$ 8 mil e faz par-

te da linha de produtos para 
turismo, porém, os pilotos 
profissionais que competem 
motovelocidade em autódro-
mos, também têm uma linha 
dedicada a eles. Os capacetes, 
itens essenciais, podem ser 
adquiridos por valores que va-
riam de R$ 380,00 a R$ 6 mil.

Quem estiver disposto a 
investir mais e voltar para 
casa com um veículo zero km, 
uma concessionária da marca 
Suzuki mostrara para venda o 
modelo GSX-R 1000, a moto 
speed mais veloz do merca-
do e com o maior número de 
itens eletrônicos de série.

Lançada no final de 2018, 
já com modelo 2019, a moto 
custa R$ 79.900. Outro lança-
mento será o modelo 2020 da 
GSX-S vendido a R$ 40.500. 
Além destes, a concessionária 
terá mais seis opções de mo-
tos disponíveis para venda.

E nem apenas de consu-
mo vive a Feira Comercial 
do Barretos Motorcycles. A 
prestação de serviços também 
estará presente.

Algo muito comum em 
qualquer veículo é o pneu 
furado e uma empresa estará 
no evento para socorrer es-
tes motoristas. Serão vendi-
dos pneus que variam de R$ 
400 a R$ 1.800, que podem 
ser instalados na hora, sendo 
realizado o balanceamento no 

veículo.
17º BARRETOS MOTOR-

CYCLES
O Barretos Motorcycles 

aposta no rock nacional e na 
adrenalina das manobras ra-
dicais para atrair fãs de todo o 
Brasil. Na programação musical 
estão confirmados para a sexta-
-feira, dia 3, Biquini Cavadão, 
Atitude 67 e Trecho Urbano.

No sábado (4), o CPM22 co-
manda o palco, que ainda rece-
be o cantor Ventania. As bandas 
Folker´s, Psicodella, O Épicco e 
DOM 12-12 também estão na 
programação do sábado.

Na pista de acrobacias a 
adrenalina tem presença con-
firmada nos três dias do evento, 
com a habilidade e o profissio-
nalismo das equipes WF Zeri-
nho Power, Cachorrão Moto 
Show, Protork Phyra Show e 
animação do locutor Davi.

Ainda na programação 
do evento estão a Missa dos 
Motociclistas, City Tour, 
Feira Comercial com as 
principais empresas do se-
tor de motociclistmo, Praça 
de Alimentação, Encontro 
de Motoclubes e o concurso 
Garota Motorcycles.
VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos do 17º Bar-
retos Motorcycles, tanto para 
motociclistas quanto para pe-
destres, estão à venda no site 
independentes.com.br.

17º Barretos Motorcycles reúne rock´n´roll e muita adrenalina de 
3 a 5 de maio no Parque do Peão (Foto: André Monteiro)

DE R$ 5 A R$ 79 MIL
Feira Comercial do 17º Barretos Motorcycles 

terá opções e lançamentos para todos os bolsos
Considerado um dos principais encontros de motociclistas 

do país, evento acontece de 3 a 5 de maio no Parque do Peão
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PRECISA-SE DE 
MARCENEIRO

Com experiência e 
referência e ajudante 

de marcenaria

CONTATO 
(17) 3322-4379

ENDEREÇO 
Av. 7 - nº 1241 
(Esq. com a 28) 

Bairro: Fortaleza

Adiado devido às constantes 
chuvas do último fim de sema-
na em Barretos, o espetáculo “A 
Paixão de Cristo 2019”, marca-
do anteriormente para o último 
domingo, acontece nesta sexta-
-feira, 19 de abril, às 19h30, no 
Recinto Paulo de Lima Correia, 
com entrada gratuita.

A produção é estrelada por 
mais de 40 atores de Barretos, 
Bebedouro e Ribeirão Preto, 
entre estreantes e experien-
tes, que participam volunta-
riamente devendo, mais uma 
vez, emocionar o público.

Com roteiro inédito de Mil-
ton Figueiredo, o espetáculo, 
realizado pela prefeitura de 
Barretos, por meio da secreta-
ria municipal de Cultura, tem 

“A Paixão de Cristo 2019” é produzida de acordo com os moldes 
tradicionais da história, encenados por gerações em todo o mundo, 
mas o texto deste ano conta com cenas extra- bíblicas, entre elas, 
o diálogo de Adão e Eva após a expulsão dos dois do paraíso; os 
milagres com a filha de Jairo e a Mulher hemorrágica; os aconte-
cimentos que sucederam as três negação de Cristo por Pedro; a 
forma como Maria soube da traição de Judas e da prisão de Jesus; 
o destino dos apóstolos e o momento em que Jesus aparece para 
Tomé. No roteiro deste ano o público também pode esperar fortes 
emoções no momento da ascensão, que está diferente de todos os 
textos do autor escritos anteriormente.

Espetáculo “A Paixão de 
Cristo 2019” está confirmado 

para esta sexta-feira

direção executiva do secretá-
rio municipal de Cultura, João 
Batista Chicalé; produção 
executiva de Sueli Fernandes; 
direção artística de Reinaldo 
Costa; e assistência de direção 
de Alexandre Tarasinsky.

O espetáculo deste ano, se-
gundo os organizadores e par-
ticipantes, conclui a sequência 
de um projeto grandioso que foi 

iniciado ainda no ano de 2017.
Após o espetáculo, será 

realizado um ato ecumêni-
co com a presença do pastor 
André Ribeiro de Mendonça, 
representando o Conselho 
de Pastores de Barretos, e do 
bispo diocesano de Barretos, 
dom Milton Kenan Júnior. 
Ambos farão uma reflexão e 
benção ao público e elenco.

Todos os cursos técnicos 
livres ofertados pelo Senac 
Barretos estão com 30% de 
descontos nas mensalidades 
ao longo deste ano. O objeti-
vo da campanha é possibili-
tar mais oportunidades para 
quem quer se capacitar para o 
mundo do trabalho.

A unidade está com ins-
crições abertas para diversos 
cursos com início em maio, 
com destaque para novas 
ofertas nas áreas de saúde e 
bem-estar, eventos e turismo 
e gestão e negócios.

O curso Técnicas de Re-
juvenescimento Facial e Cla-
reamento de Manchas, por 
exemplo, está sendo oferta-
do pela primeira vez, assim 
como os cursos “Operador 
de Supermercados”, “NR 

Senac Barretos oferece 30% de 
descontos em cursos técnicos e livres

Novos cursos das áreas de saúde e bem-estar, gestão e 
negócios e eventos e turismo estão com inscrições abertas

35 – Segurança no Trabalho 
em Altura” e “Esterilização e 
Medidas de Biossegurança”. 
Na modalidade de cursos téc-
nicos, a novidade é o Técnico 
em Guia de Turismo.

“Estamos sempre atentos 
às demandas de mercado. O 
curso Operador de Supermer-
cados é reflexo disso, tendo 
em vista que a cidade contará 
com uma nova unidade de uma 
grande rede supermercadista, 
onde o atendimento é padro-
nizado. Por isso, é importante 
que o profissional busque qua-
lificação principalmente com 
um incentivo a mais, que são 
os 30% de desconto no valor 
do curso”, destaca o gerente do 
Senac Barretos, Emerson Mel-
lo dos Santos.

Os interessados podem ob-

ter mais detalhes dos cursos e 
descontos na própria unida-
de, que fica na Avenida Vinte 
e Um, 87, no Centro, ou no 
Portal Senac: www.sp.senac.
com.br/barretos.
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Entre o período de abril e se-
tembro, os países localizados no 
trópico sul têm sua produção de 
forragens afetada pela estaciona-
lidade, o que torna praticamente 
impossível conciliar a produção 
de forragem de alta qualidade, 
durante o ano todo, com a de-
manda de nutrientes que os ani-
mais precisam.

Este fato gera a necessidade 
de suplementação mineral, pro-
teica e energética dos bovinos, 
na época seca, momento em 
que o objetivo dos pecuaristas 
deve ser o incremento do ga-
nho de peso dos animais, anali-
sa José Leonardo, zootecnista e 
gerente de Produtos Ruminan-
tes da Guabi Nutrição Animal.

Segundo ele, “na tentativa 
de garantir a oferta de forragem 
aos animais neste período, mui-
tos produtores vedam piquetes 
precocemente, o que resulta 
em aumento do intervalo entre 
cortes do capim. Este ato oca-
siona alterações significativas 
na estrutura e composição do 
capim, que será pastejado pelo 
animal. A maior altura do dos-
sel forrageiro será representada 
por incremento de haste, que 
apresenta valor nutricional bem 
inferior às folhas”.

O zootecnista diz, também, 
que no momento do pastejo, “se 
o dossel forrageiro estiver mui-
to alto, o animal gastará mais 
tempo para realizar um boca-
do, o que pode acarretar menor 
ingestão ao longo do dia. Em 
adição, a forragem consumida 

apresentará menores teores de 
minerais, proteína bruta e ener-
gia, porém maior teor de fibra”.

José Leonardo afirma que é 
comum desempenho insatisfa-
tório no período seco, quando 
bovinos não são suplementados 
com fontes proteicas, energéti-
cas e mineral adequadas. Para 
o especialista, “ao suplementar 
os animais com nutrientes limi-
tantes na forragem, nesta época, 
haverá incremento no consumo 
de forragem e maior digestibili-
dade do alimento ingerido.

Segundo ele, a adoção desta 
prática elimina o chamado “boi 
sanfona”, animal que perde peso 
no período seco do ano, fato que 
compromete a eficiência econô-
mica e produtiva de qualquer pro-
priedade. Ao oferecer aos bovinos 
o suplemento mineral adequado, 
a deficiência nutricional será cor-
rigida, proporcionando ganho de 
peso ao animal”, complementa.

Para manutenção do peso 
vivo dos animais, no período 
seco, é necessário o fornecimen-
to de um suplemento mineral 
ureado, o qual apresenta somente 
a ureia como fonte de nitrogênio. 
No entanto, segundo o zootec-
nista, o fornecimento de um su-
plemento mineral proteico, com 
pelo menos 30% de Proteína 
Bruta, que propicie o consumo 
de 100g de proteinado / 100 kg 
de peso vivo, resultará em um 
ganho de peso que vai variar de 
150 a 250 g/animal/dia.

“Já o fornecimento de um su-
plemento mineral proteico/ener-

gético, com pelo menos 30% de 
Proteína Bruta, que proporcione 
o consumo de 200g / 100 kg de 
Peso Vivo, terá em um ganho de 
peso com variação de 300 a 500 g/
animal/dia. O ponto fundamental, 
independente do suplemento, é a 
presença de oferta de forragem su-
ficiente”, compara José Leonardo.

Os suplementos minerais 
proteicos ou proteico/energéti-
cos devem ter em sua composi-
ção proteína verdadeira, prove-
niente principalmente do farelo 
de soja, bem como fonte de ni-
trogênio não proteico (ureia). A 
quantidade de proteína verda-
deira e ureia dependerá do teor 
de proteína bruta do proteinado 
e do valor nutricional da forra-
gem ofertada.

Para o especialista, um bom 
suplemento proteico e/ou protei-
co/energético apresenta teores 
de sódio, farelos vegetais e ureia 
adequados para regular o con-
sumo de tais suplementos. Não 
há necessidade de abastecer os 
cochos diariamente. No entanto, 
segundo ele, a cada três dias é 
fundamental que os cochos dis-
ponham de tais suplementos e 
sejam monitorados.

“Apesar de serem disponi-
bilizados no período seco, os 
cochos devem ser cobertos, pois 
chuvas ocasionais podem ocor-
rer. Além disto, devem apre-
sentar orifícios que permitam o 
escoamento de água, visto que 
estes suplementos apresentam 
ureia em sua composição”, alerta 
José Leonardo.

Uma nova estratégia de 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti está em fase final de 
testes. Trata-se do método 
Wolbachia, um microrganis-
mo presente em cerca de 60% 
dos insetos na natureza, mas 
ausente no Aedes aegypti.

Esse microrganismo reduz 
a capacidade de o mosqui-
to transmitir dengue, Zika e 
Chikungunya. A metodologia 
inovadora insere o Wolbachia 
artificialmente em mosquitos 
para que eles se misturem à 
natureza e diminua o número 
de casos dessas doenças, como 
explica o pesquisador da Fun-
dação Oswaldo Cruz e líder do 
projeto, Luciano Moreira. 

“A ideia é liberar esses mos-
quitos que não são genetica-
mente modificados na natureza 
e eles ao cruzarem os mosqui-
tos de campos vão passando a 
bactéria e a ideia tem uma po-
pulação que não vai transmitir 
os vírus que eles transmitem. 
E é totalmente complementar 
com vacinas, com outras for-
mas de controle, inclusive com 
inseticida se necessário”.

Os municípios que parti-
ciparão dessa etapa do proje-
to são Campo Grande (MS), 
Belo Horizonte (MG) e Petro-
lina (PE).

Com o objetivo de pro-
mover a melhoria na gestão, 
eficiência e produtividade das 
empresas, o Programa de De-
senvolvimento do Sebrae-SP 
Negócios da Moda, voltado 
para empresas de varejo de 
vestuário, está com inscrições 
abertas em Barretos.

Serão selecionadas empre-
sas do setor para receber capa-
citação em gestão, inovação 
e mercado, a partir de maio. 
Neste formato de programa, o 
empreendedor terá conteúdo 
específico do segmento para 
aumentar sua rede de contatos 
e as oportunidades de geração 
de negócios.

De acordo com o IEMI 
(Inteligência de Mercado), só 
em janeiro, foram vendidas 
423,2 milhões de peças de 
vestuário no país. Em valores, 
as negociações somaram R$ 
15,2 bilhões.

“Trata-se de um setor com 

Ministério da Saúde usa nova 
tecnologia para combater mosquito

Uma nova estratégia de combate ao mosquito Aedes aegypti está em fase final de testes

O anúncio da etapa final de 
avaliação da Wolbachia foi fei-
to na última segunda-feira (15) 
pelo ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, durante 
evento em Campo Grande. Se-
rão investidos R$ 22 milhões. 
De acordo com o ministro, 
esse teste vai servir como base 
para outras cidades.

“Devemos fazer, em breve, 
outras cidades para colhermos 
os frutos com desenvolvimen-
to. Isso vai envolver trabalho 
da assistência para ver os nú-
meros de casos, vai envolver 
trabalho de entomologista que 
são os especialistas em anali-
sar mosquito para saber qual é 
a prevalência. A gente come-
ça com um número pequeno, 
a gente vai vendo como é que 

ele vai se multiplicando, como 
é que ele vai se adaptando e 
isso envolve agentes comuni-
tários, armadilhas colocadas a 
campo e o monitoramento dos 
casos”, disse Mandetta.

Essa estratégia é uma par-
ceria entre a Fiocruz e Minis-
tério da Saúde, e é um método 
seguro para as pessoas e para 
o meio ambiente. É mais uma 
medida para proteger a popu-
lação das doenças como den-
gue, chikungunya e zika.

Mas lembre-se: o combate 
ao Aedes aegypti é responsa-
bilidade de todos. Por isso, 
vamos ficar atentos e eliminar 
possíveis criadouros do mos-
quito. (Com informações de 
Janary Bastos Damascena – 
Agência do Rádio Mais)

Sebrae vai capacitar empresas do 
varejo de vestuário de Barretos e região
Programa inclui cursos e consultorias para ajudar empresário a melhorar o negócio

Período seco se inicia e pecuarista deve 
estar atento ao manejo e nutrição do gado

97% de micro e pequenas em-
presas. Por ter baixa barreira 
de entrada, a mortalidade tam-
bém é alta para aquelas empre-
sas que não estão preparadas. 
Por isso, destacamos a impor-
tância da capacitação e atuali-
zação do empresário”, destaca 
o analista de negócios do Se-
brae-SP, Adriano Nakamura.

O programa inclui palestra 
sobre tendências, cursos sobre 
gestão financeira, controle de 
estoque, perdas, gestão estra-
tégica de vendas, inovação e 

visual merchandising. Outro 
diferencial do programa é o 
atendimento de um consul-
tor na empresa, para ajudar 
a identificar os problemas de 
perto e propor soluções.

Podem se inscrever em-
presários de lojas de roupas, 
calçados, bolsas e acessórios. 
Os interessados podem pro-
curar o Sebrae-SP, localizado 
na rua 14, número 735, entre 
avenidas 15 e 17, no centro, 
ou pelo telefone (17) 3321-
6470 (opção 4).
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Estão abertas desde a última 
segunda-feira (15), as inscrições 
para a Copa Municipal de Fut-
-sal, evento que chega na 24ª 
edição, em uma iniciativa da 

prefeitura, por meio da secretaria 
municipal de Esportes e Lazer.

A competição começa em 
maio. Os interessados devem 
dirigir-se ao ginásio do Con-

junto Poliesportivo Municipal 
Rochão, de segunda à sexta-
-feira, das 8 às 17 horas, ou 
ligar para os telefones (17) 
3323-7662 e 3324-2223.

Em reunião do Conselho 
Técnico da Série A3, realiza-
da na sede da Federação Pau-
lista de Futebol, os semifina-
listas do campeonato paulista 
decidiram datas e horários 
das partidas que valem acesso 
para a Série A2 de 2020.

Os duelos começam neste 

domingo (21), quando o Mon-
te Azul recebe o Desportivo 
Brasil, às 10 horas, e o Osasco 
Audax recebe o Barretos EC, 
às 11 horas.

As partidas de volta acon-
tecem na próxima semana. No 
sábado, 27 de abril, o Despor-
tivo Brasil faz o jogo decisivo 

contra o Monte Azul. No mes-
mo dia, às 18 horas, o acesso 
entre Barretos EC e Osasco 
Audax também será definido.

Por terem melhor campanha 
na somatória das duas fases an-
teriores, o Desportivo Brasil e o 
Barretos EC jogam por igualda-
de em pontos ou saldo de gols.

O presidente de honra do Barretos EC, Milton Aparecido da Silva, participa com os demais presi-
dentes das equipes, da reunião do conselho arbitral, na sede da FPF (Foto: Rodrigo Corsi-FPF)

Osasco Audax e Barretos EC se enfrentam no domingo

Abertas inscrições para a 
Copa Municipal de Fut-sal




