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Saúde inicia ações de prevenção à Aids
e infecções sexuais durante o Carnaval

A secretaria municipal de
Saúde inicia nesta sexta-feira,
2 de fevereiro, sua programação de ações e estratégias de
conscientização e prevenção à
AIDS e a outras infecções sexualmente transmissíveis para
os dias de folia de carnaval. As
ações serão iniciadas duran-

te o Carnaval de Marchinhas,
às 19h30, na Estação Cultural
“Placidino Alves Gonçalves”.
No dia 10 de fevereiro, a equipe de prevenção marcará presença no Cordão Espalha Samba,
que fará o seu desfile partindo às
18 horas da rua 10 entre as avenidas 35 e 37, com chegada na Pra-

ça da Primavera. A concentração
será a partir das 14 horas. Já nos
dias 11 e 13 de fevereiro, serão
percorridos os clubes da cidade.
Também no dia 11, a equipe
estará acompanhando o desfile
da Escola de Samba Liberdade,
na Via Professor Roberto Frade
Monte, às 21 horas. A concen-

Fé da comunidade motiva trabalho
na Festa de Santa Bakhita 2018

Comunidade e festeiras acompanham o padre Deonísio Helko na capela de Santa Bakhita (Foto: Lu Tavares)

Começa nesta sexta-feira,
dia 2, a Festa de Santa Josefina Bakhita, em frente a
Capela no Residencial Minerva. No final de semana a
quermesse oferece Praça de
Alimentação, shows musicais
e uma estrutura coberta para a
diversão da comunidade e dos
convidados, com brincadeiras
e sorteios de muitos prêmios.
Até o dia 8 acontecem missas em louvor à santa todos os
dias, sempre às 19h30. Segundo
a secretária e produtora, Kátia
Ferreira, uma das cinco festeiras desse ano, “o êxito da festa
está no envolvimento da comunidade. Os frequentadores das
missas realizadas às quartas-feiras na capela demonstram

uma fé muito grande, que mobiliza toda a cidade em prol ao
evento e às comemorações do
dia de Santa Bakhita, no dia 8
de fevereiro. É essa fé que dá
o tom do sucesso da festa e de
seu resultado financeiro, todo
revertido às obras da capela e
ao trabalho de catequização realizado nela”.
Também são festeiras voluntárias a bióloga Milena
Carvalho, a servidora pública
Adriana Brandão, a empresária Patrícia Xavier e a advogada Cláudia Zani. O grupo de
mulheres é responsável pela
coordenação de todo evento,
sob a supervisão e apoio do
pároco Deonísio Helko e do
padre Ronaldo Miguel.

SHOWS
No palco montado na rua
acontecem shows nesta sexta,
sábado e domingo. Nesta sexta (2) tem apresentações das
duplas Roni & Marcos e Luiz
Gustavo & Guilherme; no sábado (3) é a vez de Rodrigo &
Caetano e Regis & Robson e,
no domingo (4) o palco fica por
conta de José & Diogo e João
Paulo & Mariano. Os shows
começam sempre após a missa.
A partir de segunda-feira,
dia 5, as missas continuam a
ser realizadas até na quinta-feira, dia 8, dia da padroeira
Santa Josefina Bakhita, quando a celebração será presidida
pelo bispo diocesano, dom
Milton Kenan Júnior.

Desligamento do sinal analógico em
Barretos é adiado para 21 de fevereiro
A data para o desligamento
do sinal de TV analógico na região de FRanca, que inclui Barretos, programada para a zero
hora da quinta-feira (1º), foi
adiada para 21 de fevereiro. A
mudança foi determinada após
uma reunião na sede da Agência Nacional de Telecomunica-

ções (Anatel), em Brasília.
Uma pesquisa feita pelo Ibope, encomendada pelo Seja Digital, apontou que 91% das casas
já estão digitalizadas. Mesmo assim, o prazo do desligamento foi
prorrogado para que as pessoas,
que ainda não se prepararam para
receber o sinal digital, tenham

mais tempo de providenciar o kit
com antena e conversor.
Apesar das mudanças, as
ações para esclarecimento de
dúvidas, compra do conversor
digital a preços mais acessíveis e cadastro para retirada do
equipamento gratuito para pessoas de baixa renda continuam.

tração será a partir das 18 horas,
em frente ao Bar Santo Mé.
O Programa Municipal de
IST (Infecções Sexualmente
Transmissíveis), antes chamado
de DST (Doenças Sexualmente
Transmissíveis) - /HIV/AIDS,
estará presente em diversas festas da cidade, com o objetivo de

alcançar o maior público possível através da parceria com os
organizadores de cada atração.
A equipe do programa será
composta por seis profissionais da saúde, que realizarão
orientações e distribuição de
preservativos masculinos e
femininos e gel lubrificante.

Diploma
Reconhecimento
Rotário será
entregue dia 20

ACIB e prefeitura
seguem administrando
área de Zona Azul
O secretário municipal
de Ordem Pública, Cláudio
Muroni, confirmou que a prefeitura, em parceria com a
ACIB, continuará a administrar a área de Zona Azul.
Este serviço, de estacionamento rotativo pago na área
central da cidade, passou a ser
administrado pela prefeitura
em setembro do ano passado,
após o encerramento do contrato com a empresa Tec Park.
A única forma de pagamento
pelo usuário é através de talão
e o preço é de R$ 2 por hora.
Cláudio Muroni confirmou, também, que a prefeitura revogou a concorrência
para gerenciamento do estacionamento rotativo Zona
Azul. Uma nova licitação será

O empresário Ronaldo Antônio Marques será o paraninfo do Diploma Reconhecimento Rotário. O diretor da Marks
Veículos aceitou o convite
para homenagear os 10 destaques do ano em Barretos. A
solenidade acontece dia 20 de
fevereiro, às 20h15, na Câmara Municipal de Barretos.
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aberta, porém, ainda sem data.
O secretário também confirmou que um projeto deverá
ser apreciado e votado pela
Câmara Municipal, permitindo que organizações sociais
também possam pleitear a administração do serviço.

Roberto Arutim é reeleito
presidente da Fecomércio

O advogado e presidente da ACIB, Roberto Arutim, confirmou que foi reeleito presidente do Conselho Varejista da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio).
Arutim foi reeleito por aclamação, já que apenas sua chapa
concorreu ao pleito na eleição estadual. “Isso me deixou muito
feliz, porque mostrou que realizamos um trabalho eficiente em
2017, que foi um ano muito difícil, com convenção coletiva
aliada à reforma trabalhista, e os sindicatos, esperando uma
melhora para passar para os seus filiados”, destacou Arutim em
entrevista à Rádio Jornal, de Barretos. A Fecomércio representa
157 sindicatos da capital e do interior do Estado de São Paulo.

Servidores Públicos
Municipais pagarão
meia-entrada na
Festa do Peão

No dia 13 de janeiro, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos, João Roberto dos Santos,
João Mulata, protocolou junto
ao Clube Os Independentes,
copia da Lei 5.540/2017. Esta
lei é de autoria de João Mulata, como vereador, e institui a
meia-entrada aos funcionários
públicos municipais de Barretos. Nesta semana, João Mulata obteve a resposta de Os
Independentes afirmando que
a lei será cumprida e, assim,
será cobrada somente a meia-entrada dos servidores públicos municipais, em todos os
dias da Festa do Peão.

Inscrições para
concurso
de Agente de
Saúde serão
reabertas na
próxima terça feira
Página 4
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Editorial

Desempregado ou desocupado?
Prestem bem atenção antes
de se desentender com este ou
aquele cidadão sobre a sua
atual situação de brasileiro.
Para o IBGE, a nomenclatura oficial para desempregado é “desocupado”. Considera-se desocupada a pessoa que
procurou emprego e não conseguiu. Aqueles que não estão
procurando emprego fazem
parte da população em idade
ativa, mas não são consideradas desocupadas.
Meu Deus!!! A que ponto
chegou este país. Será por isso
que estão querendo chamar o
Lula de volta para a presidência?
Vamos atualizar. Analistas de 11 das instituições que
mais acertaram as estimativas
para a economia brasileira durante 2017, no Boletim Focus,
do Banco Central, avaliam
que o país não irá retomar a
geração de empregos também
em 2018. Todos projetam que
a taxa de desemprego ficará
acima de dois dígitos.

Os mais conservadores
veem o desemprego na casa
dos 12% até 2020. Os que têm
uma posição mais otimista estimam uma leve melhora, com
a taxa ficando pouco acima de
10%. O resultado ainda está
muito distante do piso, que foi
de 6,2% no último trimestre
de 2013, quando o desemprego começou a aumentar.
Até o trimestre encerrado em novembro passado, a
taxa de desemprego estava em
12%, segunda a Pnad Contínua
do IBGE. A população desocupada no país, aquela que procurou emprego e não conseguiu, somava 12,6 milhões de
pessoas, com um grande contingente de trabalhadores sem
carteira: desde abril de 2015,
cerca de 3 milhões de postos
registrados foram perdidos.
Para os mais otimistas, a
própria dinâmica do mercado
vai prolongar a recuperação
do emprego e a taxa só voltará
a um dígito no último trimes-

» UMA PISCINA OLÍMPICA PARA O BEC
Em setembro de 1964, a Câmara Municipal autorizou o prefeito João Batista da Rocha a destinar verba no valor de 6 milhões de cruzeiros para a construção de uma piscina olímpica no
estádio do BEC (Barretos Esporte Clube). O pagamento seria
feito em 6 parcelas durante o segundo semestre do ano seguinte.
O negócio não vingou.
» AS ABELHUDAS AFRICANAS EM FOCO
A localização e a transferência de colmeias de abelhas africanas para longe dos núcleos habitacionais foi solicitada pelo vereador Ruy Menezes ao prefeito João Batista da Rocha em setembro de 1965. Elas eram consideradas muito perigosas. De acordo
com “entendidos” da área, em apenas 30 segundos elas são capazes de injetar 8 vezes mais toxinas em suas vítimas. Credo!

tre de 2021.
Para este ano, estima-se
aumento de 2,4% na ocupação, o que dá 2,2 milhões de
novos empregos (formais e informais). É uma boa geração
de empregos. Mas a população
economicamente ativa deverá
crescer em 2 milhões de pesso-

as na melhor estimativa.
Será melhor chamar o Lula
do volta, perguntar como resolver o problema “lá no Posto Ipiranga” ou “pedir ajuda
dos universitários”? Afinal,
além da dureza, fica a preocupação em saber: sou desempregado ou desocupado?
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fessores que estão lecionando não
terminaram o Ensino Médio e 5%
deles estudaram somente até essa
etapa. Existem ainda 6% que estão na faculdade. E mesmo entre
os 85,3% formados na universidade, muitos não fazem cursos de
formação e atualização, importantíssimos neste mundo cada vez
mais globalizado e digital.
De acordo com o Censo, também falta adequação dos docentes
às disciplinas que lecionam. Em
Língua Estrangeira, por exemplo,
apenas 42% dos docentes têm
formação adequada na área. E o
agravante é que 23,7% desses professores não têm sequer Ensino
Superior completo. A baixa remuneração é um dos motivos para a
falta de entusiasmo do professor. E
é fato que, cada vez menos, jovens
querem abraçar a profissão.
O problema de repetência, de
evasão escolar e de baixa qualidade
no aprendizado durante o Ensino
Fundamental é grave. E os municípios são os responsáveis por 61,3%
das escolas brasileiras – o equivalente a 112,9 mil instituições de
ensino. As escolas estaduais representam 16,6% e as federais, 0,4%.
É verdade que muitos gestores municipais vêm se esforçando para mudar esse quadro. É
só verificar os índices do IDEB
que estão melhorando em muitos
municípios do país. Mas muito
ainda precisa ser feito.
As prefeituras têm que arreRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira

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

» LUÍS CRÊ NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
O secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Luís
Fernando de Carvalho está otimista em 2018. Ele crê que neste ano
vai melhorar a geração de emprego e renda na cidade. Oremos.

Opinião

Muito tem se falado sobre a
reforma do Ensino Médio, que é
realmente necessária, conforme
demonstram os dados do Censo Escolar da Educação Básica
2017, divulgados pelo MEC na
última quarta-feira, 31.
É importante ressaltar, no
entanto, que as deficiências encontradas nos anos finais da Educação Básica – e que trazem por
consequência dificuldades de ingresso na faculdade e no mercado
de trabalho – são oriundas, muitas
vezes, da má formação dos alunos
lá atrás, no Ensino Fundamental.
Aí está o cerne do problema. Para
ingressar no Ensino Médio e ter
um bom desempenho, crianças e
adolescentes precisam primeiro
ter passado por um Ensino Fundamental de qualidade. Infelizmente, não é isso que acontece
em grande parte dos casos.
Uma das causas desse problema é a formação precária dos professores. Cerca de 15% dos docentes da Educação Básica não têm
ensino superior, segundo mostrou
o Censo. Analisando a formação
dos professores na Educação Infantil, verifica-se que 6,2% deles
estudaram somente até o Ensino
Fundamental e 18,1% não terminaram nem o Ensino Médio.
O mais preocupante é que no
Ensino Fundamental – quando
começa verdadeiramente o aprendizado das diversas disciplinas
em sala de aula – 3,7% dos pro-

PITA FOGO

gaçar as mangas e oferecer um
ensino cada vez de melhor qualidade, começando por promover
cursos de formação e atualização
profissional, possibilitando assim que seus professores tenham
condições de dar aulas mais
criativas e mais instigantes, incluindo aí a tecnologia, computadores e aplicativos, que tornam
o aprendizado mais completo
e mais dentro da realidade das
crianças e jovens do século 21.
Torna-se urgente modernizar a
metodologia de ensino nas escolas
públicas, começando pelo Ensino
Fundamental. O “ensino industrial” empregado há muitos anos já
não supre as necessidades inerentes aos alunos nativos digitais, em
um mundo em que tudo muda num
piscar de olhos. E os professores
devem acompanhar essa constante
ebulição de novidades. Giz e quadro negro não bastam.
Agora, o professor precisa estar munido de recursos digitais,
elementos lúdicos de aprendizagem e ferramentas diversas que
permitam que ele também transmita ensinamentos de forma criativa,
inovadora e fique tão antenado em
temas atuais quanto seus alunos.
Centenas de escolas públicas
do interior paulista já contam
com laboratórios de informática
e fazem uso de recursos tecnológicos, oferecendo um aprendizado mais amplo e moderno.
Que isso se multiplique por todo
o país, transformando a Educação desde os primeiros anos da

criança na escola, a fim de que
ela chegue ao fim do Ensino Médio, verdadeiramente preparada
para fazer uma boa faculdade e
consiga deste modo o seu espaço
em um mercado de trabalho cada
vez mais exigente e competitivo.
Porém, acrescento, de nada
valerão os “gadgets”, tais como
computadores, laptops, celulares, lousas digitais, entre outros,
se aos professores não for dado
conhecer e aplicar metodologias
educacionais que façam uso adequado deste ferramental.
O segredo de uma educação
de qualidade está na adequada
utilização das ferramentas disponíveis, traduzindo, na boa e velha
didática, potencializada, hoje em
dia, pelo melhor conhecimento do
cérebro humano e como ele adquire, organiza, analisa, sintetiza e
guarda as informações que recebe.
Para tal, metodologias que fazem uso adequado de todo conhecimento que hoje temos acerca do
funcionamento do cérebro humano, fazem toda diferença no processo de ensino e aprendizagem.
Cabe aos gestores proporcionar
aos educadores acesso a estas novas metodologias e estes, através
dos cursos de formação continuada, se inteirar destas modernas ferramentas a fim de propiciar uma
regência de aula mais suave para
si e mais eficaz para seus alunos.
Euro Bento Maciel Filho
Advogado, professor de Direito
Penal e Processo Penal, mestre
em Direito Penal pela PUC-SP
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

» A VARRIÇÃO DO LIXO EM DESTAQUE
A varrição de lixo nas ruas asfaltadas recentemente foi pedida pelo vereador José do Nascimento Prado à Prefeitura em
dezembro de 1966.
» A UTILIDADE DA LIGA
Em abril de 1967, o vereador Ruy Menezes propôs ao prefeito João Batista da Rocha o reconhecimento de utilidade pública para a Liga Barretense de Futebol.
» PROTESTO CONTRA APOSENTADORIA DOS DEPUTADOS
O vereador Matinas Suzuki encaminhou uma indicação à
Câmara Municipal em maio de 1968. Ele pedia que fosse oficiado à Assembleia Legislativa de São Paulo uma moção de
protesto contra o projeto de aposentadoria dos deputados com
mínimo de 8 anos de mandato.
» VEREADOR PEDIU ANEXAÇÃO DE FEB À USP
A anexação da FEB (Fundação Educacional de Barretos) à
USP (Universidade de São Paulo) foi sugerida pelo vereador
Evaristo Ananias de Paula ao prefeito Christiano Carvalho em
setembro de 1969. Mas o negócio não deu certo.
» DISSÍDIO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA
O vereador Dionísio Pereira solicitou ao Prefeito o pagamento do dissídio coletivo aos operários da Prefeitura em outubro de
1969. Em fevereiro de 1970, ele renovou o pedido.
» ENTRADAS LUMINOSAS NA CIDADE
Em novembro de 1975, o vereador Sebastião Misiara propôs ao prefeito Ary Ribeiro de Mendonça dotar Barretos de Pórticos Luminosos.
» UM TÍTULO PARA PACÍFICO
O vereador Paulo Belmiro Ferreira apresentou na Câmara Municipal, em fevereiro de 1980, projeto de decreto legislativo, concedendo título de cidadão benemérito de Barretos a João Pacífico.
» UEBE PROPÕE CRIAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA
O prefeito Uebe Rezeck (MDB), em dezembro de 1985, encaminhou projeto de lei à Câmara dispondo sobre a constituição de uma empresa pública municipal com a denominação de
PROUB – Progresso e Urbanização de Barretos.
» PREFEITO PEDE AUTORIZAÇÃO PARA DOAR TERRENO
Autorização para a doação de terreno para a Associação de
Moradores e Amigos do bairro Rios foi solicitada pelo prefeito
Ibraim Martins da Silva à Câmara Municipal, através de projeto
de lei em julho de 1990.
» PRATA É CIDADÃO BENEMÉRITO
Através de decreto legislativo proposto pelo vereador Mussa Calil Neto, em abril de 1995, a Câmara Municipal concedeu
título de cidadão benemérito de Barretos ao pecuarista Henrique Duarte Prata.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Adoniran: dá licença de
contar”, de Ayrton Mugnaini Junior, publicado pela Editora 34.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus! Nunca foi entre você e os outros.” (Madre Teresa de Calcutá)

Destaque para esse pessoal bacana
que foram clicados curtindo eventos
no Rio das Pedras Country Club:
(fotos: Núbia Abreu)

Malu Nogueira,
a garça Administradora da
Phábrica de
Ideias, marcou
aniversário
quarta-feira (31)
comemorando
a data especial
ladeada de sua
família e amigos,
recebendo o
carinho do
filho Pedro e do
esposo Thiago
Ramos. Felicidades!!! (foto:
arquivo pessoal)

Angela Maria e Jarbas Minari

Muito simpático e sempre sorridente, esse é Ygor Lacerda,
estudante de Engenharia Mecânica, que comemorou mais
um aniversário quarta-feira (31) recebendo as felicitações
de seus familiares e amigos. Parabéns!!!

Daniel Faustino e Ariadne Roldani

Itamar da Mata e Angélica da Mata

Quinta-feira (01/02) foi dia de Katia Souza
completar idade nova, e os parabéns ficou por conta
de seus amigos e familiares. Tudo de bom!!!

Hoje (2) é dia de festa em torno de Marcelo Eduardo que brinda idade nova, e
como de costume, para não deixar a data passar em branco, ele festeja a data em
chácara da cidade ao lado de seus amigos. Sucesso!!!

Lídia Alves e Paulo César

O baladeiro que recentemente se tornou tio e coruja,
Neto Mattos, brinda idade nova domingo (4) e os
cumprimentos ficarão por conta dos amigos e familiares. Parabéns!!! (foto: arquivo pessoal)
Márcia Marreto e Nilton Marreto

Zélia Thirre e Marco Thirre

Flávia Falcão que está de férias,
esteve dias desses em Olímpia /
SP curtindo o Parque Aquático da
cidade. Descanso merecido!!!

A Jornalista Eloiza Fontes, tem como hobby
viajar, e sempre que pode pega sua mochila
e com o espírito aventureiro vai em busca de
conhecer mais sobre a vida. E recentemente ela chegou de um cruzeiro, trazendo na
bagagem conhecimento, histórias, motivação
e muito realizada. Maravilha!!!
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Inscrições para concurso
de Agente de Saúde serão
reabertas na próxima terça feira

Serão reabertas na próxima
terça-feira, 6 de fevereiro, as
inscrições do concurso público
para o preenchimento de 50 vagas de Agente de Saúde Pública
– ESF da prefeitura de Barretos.
A seleção destes profissionais,
prevista inicialmente no Edital
001/2017, foi suspensa no início
de janeiro por causa da promulgação da Lei federal 13.593, que
alterou a exigência de escolaridade mínima para o cargo.
Com a mudança, os candidatos a Agente de Saúde Pública – ESF precisam possuir ensino médio completo. No edital
anterior era exigido fundamental completo. Além disso, precisam residir na área geográfica. O novo edital foi publicado
na última quarta- feira (31).
As inscrições deverão ser
feiras das 10 de 6 de fevereiro

às 23h59 de 01 de março, exclusivamente pela internet - site
www.vunesp.com.br. Os candidatos com direito a isenção que
quiserem solicitar o benefício deverão acessar o link “solicitação
de isenção do valor da taxa de
inscrição” no site www.vunesp.
com.br, durante o período das 10
horas de 06 de fevereiro às 23h59
de 08 de fevereiro, preencher os
dados solicitados e, após a transmissão dos dados, imprimir, datar e assinar o requerimento de
solicitação de isenção do valor
da taxa de inscrição e entregar na
prefeitura até 9 de fevereiro com
a documentação exigida.
O candidato comprovará
a condição de desempregado
mediante entrega de cópia simples: da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (páginas de
identificação, do último con-

trato de trabalho e a da página
subsequente a do último contrato de trabalho) ou de documentação similar, e da certidão
CNIS (Cadastro Nacional de
Informações Sociais), expedida pela Previdência Social. O
resultado da solicitação será
divulgado na data prevista de
22.02.2018, a partir das 10 horas, exclusiva e oficialmente,
no site www.vunesp.com.br.
Outras informações sobre
as inscrições e a realização do
concurso podem ser conferidas
através do Edital 007/2017,
disponível no endereço http://
barretos.sp.gov.br/concurso-vunesp.php. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar
em contato com a Vunesp,
telefone: (11) 3874-6300, Disque VUNESP (em dias úteis,
de segunda-feira a sábado).

Proposta vai reduzir a possibilidade de
contaminação dos frentistas pelo benzeno
Um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo deve proteger os frentistas de postos de
combustíveis da contaminação por benzeno, substância
cancerígena que faz parte da
composição da gasolina.
A medida proíbe o abastecimento depois de acionada
a trava na bomba, que avisa
que o tanque já está cheio. Segundo informações da Cetesb,
existem 4.137 postos no Estado onde o resíduo é encontrado em excesso, atingindo tanto o meio ambiente, quanto os
trabalhadores e usuários.
A iniciativa vai evitar que
os frentistas sejam contaminados. De acordo com a assessoria de imprensa da Alesp, “o
projeto traz o cumprimento de

normas do Ministério da Saúde e do Trabalho de respeitar
o gatilho da bomba de combustível. Esse gatilho já existe
e avisa que o tanque de combustível do carro está cheio”.
A diretora técnica da Vigilância Sanitária do Trabalho da
Secretaria Estadual da Saúde, Si-

mone Alves dos Santos, alerta que
é preciso também conscientizar o
cliente do posto para que não peça
que o frentista abasteça além da
trava. “O abastecimento somente
até o limite do automático evita
que o trabalhador tenha que ficar
parado esperando o fim do processo e exposto ao produto”.

Justiça Eleitoral reforça campanha
para atrair mesário voluntário
A Justiça Eleitoral está reforçando, em todo o país, a campanha para atrair mesários voluntários que irão atuar nas eleições
gerais de outubro. O objetivo
é aumentar a participação dos
voluntários nas eleições 2018,
quando serão convocados mais
de 400 mil eleitores para atuarem
nas mesas receptoras de votos.
Para ser mesário voluntário, é necessário ter mais de 18
anos, fazer a inscrição e aguardar a seleção. Os interessados
em se inscreverem na 21a Zona
Eleitoral, que abrange Barretos

e Colômbia, podem acessar o
site www.tre-sp.jus.br, comparecer no Cartório Eleitoral (na
avenida 15 entre ruas 18 e 20)
ou obter mais informações pelos
telefones 3322-2786 e 33221072. O horário de atendimento
no cartório da 21ª Zona Eleitoral
é das 12 às 18 horas.
BENEFÍCIOS
Segundo o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), a legislação
garante dois dias de folga, em
emprego público ou privado,
para cada dia trabalhado nas
eleições. A preferência no de-

sempate em concursos públicos
e o aproveitamento das horas
trabalhadas para atividades
complementares em instituições
de ensino, também são vantagens oferecidas aos voluntários.
ATUAÇÃO
Os mesários tomam todas
as providências na seção eleitoral para orientar e receber o
eleitor no dia da eleição. Neste
ano, o eleitor deverá fazer seis
escolhas na urna eletrônica: deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República.
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Ronaldo Marques é o paraninfo do Diploma Reconhecimento Rotário
O empresário Ronaldo Antônio Marques será o paraninfo do Diploma Reconhecimento Rotário. O diretor da Marks
Veículos aceitou o convite
para homenagear os 10 destaques do ano em Barretos. A
solenidade acontece dia 20 de
fevereiro, às 20h15, na Câmara Municipal de Barretos.
A terceira edição do diploma premia rotarianos e não

rotarianos que se destacam
em seus afazeres e na dedicação ao próximo. Na ocasião,
também serão lembrados os
113 anos de fundação do Rotary Internacional. Atualmente, existem mais de 1,230 milhão de rotarianos associados
em 35.792 clubes em 218 países ou regiões do mundo.
O Rotary é uma rede global
de líderes comunitários, amigos e

vizinhos, que se unem para causar mudanças positivas e duradouras em suas cidades. Segundo
o presidente, Thiago Pereira de
Souza, para resolver problemas
reais, é preciso compromisso e
visão. “Com dedicação, energia
e inteligência, rotarianos têm
ajudado a humanidade há mais
de 100 anos por meio de projetos sustentáveis na alfabetização,
paz, saúde e recursos hídricos”.

O comerciante Mohamad Y. A. Hemine é
um dos homenageados com o diploma.
(Foto: Aquino José)

EM 2018, OS HOMENAGEADOS COM O DIPLOMA RECONHECIMENTO ROTÁRIO SÃO:
Homenagem especial: Frederico Ávila Santos
Companheiro mais antigo: Mohamad Youssef Abou Hemine
Companheiro de clube: Igor Sorente
Companheira rotariana: Vera Lúcia Nicolau Gori
Companheira do distrito: Ângela Figueiredo Fulas (Rotary Club Olímpia)
Companheiro do Rotaract: Ronaldo Gonçalves Dutra
Empreendedorismo: Maria da Conceição de Oliveira Sanches (Manolo Supermercados)
Comunicação: José Tomaz de Aquino “Aquino José”
Política: Dr. Vagner Cléber Chiapetti
Política para minorias: Rosângela de Jesus

Passaportes para
63ª Festa do Peão de Barretos
têm novo parcelamento

63ª Festa do Peão de Barretos acontece de 16 a 26 de agosto (Foto: André Monteiro)

Desde a quinta-feira, 1º
de fevereiro, o Passaporte
Parque|Rodeio|Show
pode
ser parcelado pelo barretense
em 9 vezes no cartão de crédito. O valor permanece R$
350,00. A venda ocorre, exclusivamente, na Loja Oficial
Os Independentes, na avenida
43, esquina com a rua 38.
O passaporte dá acesso aos
11 dias da 63ª Festa do Peão
de Barretos deste ano e começou a ser vendido no dia 10 de
janeiro, com a possibilidade

de parcelamento em 10 vezes.
O Passaporte Área Vip também começou a ser parcelado
em 9 vezes no cartão de crédito. O valor é de R$ 900.
“A cada mês diminuirá a
quantidade de parcelas que
a compra pode ser feita. Por
isso, ressaltamos que, quanto
antes o barretense adquirir o
seu passaporte, mais vantagens ele terá”, comentou o
presidente de Os Independentes, Ricardo Rocha Bodinho.
PARCELAMENTO

NO CARNÊ
Até o dia 10 de março também será possível parcelar o
Passaporte Parque | Rodeio |
Show no carnê. Nesta modalidade de compra, o pagamento
deve ser realizado através de
uma entrada e mais cinco parcelas. O barretense que optar poderá retirar o passaporte assim
que o carnê estiver quitado. A
venda e o pagamento acontecem exclusivamente na Loja Os
Independentes. Mais informações pelo telefone 3322 9022.
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Setor hoteleiro recebe investimentos na região e faz
Empossados novos membros
crescer demanda por profissionais qualificados na área
do Conselho Municipal
Com novos “Municípios de Interesse Turístico” na região, Senac Barretos lança curso “Técnico em Hospedagem”
O turismo regional ganhou
força em 2017 quando cidades
paulistas, entre elas, Barretos, foram classificadas como
“Municípios de Interesse Turístico”. Para constar na lista,
a cidade deve ter, entre outras
estruturas, bons serviços de
hospedagem e alimentação,
atrativos e informações turísticas. A classificação garante a
cada cidade o recebimento de
cerca de R$ 650 mil por ano
para o setor.
De acordo com a secretaria
municipal de Turismo, o fluxo de turistas nos empreendimentos monitorados no ano de
2017 na cidade foi de 119.397
e os meses com maior frequência foram janeiro, agosto e
dezembro. “A taxa de ocupação média ao longo do ano,
nos meios de hospedagem foi
de 61%, sendo agosto o mês

de maior ocupação (88%), por
conta da Festa do Peão”, destaca Adriano Santos, secretário de Turismo.
Com o fortalecimento do
segmento, é preciso investir
também na profissionalização
dos serviços. “É importante
que o setor hoteleiro aproveite
o momento para ampliar suas
receitas, mas os estabelecimentos devem se atentar também para aprimorar os profissionais, que devem prestar
um atendimento de qualidade
aos turistas”, ressalta Mariana
Manfrim Teófilo, professora
do Senac Barretos.
Ela é uma das professoras
do novo curso da unidade,
“Técnico em Hospedagem”,
e aponta como diferenciais, a
formação completa e as visitas
técnicas. “O aluno vai conhecer, ao longo do curso, todas

INVESTIMENTOS
Além de se tornar “Município de Interesse Turístico”, Barretos conta com um plano diretor para que a
cidade se torne estância turística, ainda este ano, e
vem recebendo investimentos importantes. Entre as
principais iniciativas, a secretaria destaca:
l a abertura do Centro de Atendimento ao Turista
(CAT), instalado na Estação Cultural Placidino Alves
Gonçalves, para dar suporte ao turismo receptivo na
cidade durante todo o ano;
l o investimento de R$ 50 milhões em um resort com
águas termais e previsão de entrega de apartamentos para as férias de julho de 2018;
l a criação da Rota do Peão, um roteiro para levar turistas de Barretos que queiram passar o dia no Thermas dos Laranjais (parque aquático em Olímpia) e os
da estância turística de Olímpia para conhecerem a
história e cultura barretense.

as funções e operações de um
hotel, além de vivenciar a prática em visitas programadas
a alguns estabelecimentos e
meios de hospedagem, como
um dos Hotéis-Escola Senac,
em Águas de São Pedro ou
Campos do Jordão”, antecipa.
A professora do Senac
Barretos acrescenta o potencial da região para o turis-

mo, especialmente de lazer.
“Olímpia, por exemplo, é uma
estância turística com visibilidade em todo o país por conta
de seus parques aquáticos e
que também vem ampliando o
número de empreendimentos
hoteleiros, o que gera demanda por profissionais qualificados”, pontua Mariana Manfrim Teófilo.

SOBRE O CURSO
O curso Técnico em Hospedagem começa em março e
vai até abril de 2019. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Para se inscrever é necessário
estar cursando o segundo ano do ensino médio e ter, no
mínimo, 16 anos.
“O Senac é referência na formação de profissionais da
hospitalidade em diversas modalidades de ensino. Com o
curso técnico aqui na unidade, vamos estimular a formação empreendedora e autônoma, de forma que os alunos
tornem-se profissionais de excelência e estejam prontos
para o mercado de trabalho”, destaca Emerson Mello dos
Santos, gerente do Senac Barretos.
Ao final do curso, cada aluno apresenta um plano de
ação para um estabelecimento de sua escolha, aplicando os
conceitos aprendidos em sala de aula e visando melhorias.
A formação tem vagas para bolsas de estudo integrais
e descontos de 30% para os interessados. As informações
e inscrições estão disponíveis no Portal Senac: www.senac.
sp.br/barretos.

No Brasil, trabalho informal é a nova regra
O ano de 2017 apresentou uma contínua redução
da taxa de desemprego. Trimestre a trimestre, a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua Mensal, a PNAD Contínua, do
IBGE, mostrou que o número de trabalhadores em busca
de uma ocupação foi decrescente: a taxa, que marcou
13,7% de janeiro a março,
caiu para 11,8% de outubro
a dezembro. A qualidade dos
postos de trabalho gerados
é, no entanto, questionável.
A informalidade deu o tom
o comportamento do desemprego ao longo de 2017.
Em dezembro do ano passado a população ocupada era
de 92,1 milhões de brasileiros
e os trabalhadores informais
(sem carteira ou por conta
própria) eram 37,1% do total,
ou 34,2 milhões, superando o
contingente formal, que somava 33,3 milhões. Segundo

o IBGE, foi a primeira vez na
história que o número de trabalhadores sem carteira assinada
superou o conjunto de empregados formais.
Enquanto o número de empregados com carteira de trabalho assinada ao fim de 2017, 33
milhões, foi 2% menor que um
ano antes, o total de trabalhadores sem registro em carteira
cresceu 5,7% no mesmo período. A categoria dos trabalhadores por conta própria, somava
23,2 milhões de pessoas ao fim
de 2017, crescimento de 4,8%
em relação ao fim de 2016.
A fragilidade do mercado
formal já havia aparecido nos
últimos dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
De acordo com os dados
divulgados pelo Ministério do
Trabalho na semana passada,
o mercado de trabalho formal encolheu em 2017 pelo
terceiro ano seguido, com o

fechamento de 20.832 postos
de trabalho com carteira assinada. Desde 2015, quando as
demissões passaram a superar
as contratações, a economia
brasileira perdeu 2,87 milhões
de empregos formais.
NO ANO, O PIOR
RESULTADO DESDE 2012
O ano de 2017 foi o pior
para o mercado de trabalho
brasileiro desde 2012, e não
só pela informalidade. Com
uma taxa média de 12,7%, o
desemprego atingiu o maior
nível da série histórica apurada
pelo IBGE. Em relação a 2014,
quando a taxa média de desocupação atingiu seu menor patamar, 6,8%, a diferença foi de
5,9 pontos porcentuais.

de Saúde de Barretos

para a nossa gestão”, ressaltou
o secretário.
Compete ao Conselho Municipal de Saúde analisar e aprovar
o plano de saúde, analisar o relatório de gestão e informar a sociedade sobre sua atuação, entre
outras atribuições.
“O conselho é formado por
representantes do governo, usuários, profissionais de saúde e
prestadores de serviços, e garante a inclusão direta da população
no controle e na elaboração de
políticas para a gestão de saúde
da cidade”, explicou o secretário.
A cerimônia de posse deu
inicio às atividades do Conselho Municipal de Saúde que, na
oportunidade, realizou a eleição
da sua nova mesa diretora, agora composta por: Israel Carlos
Cardoso Filho (presidente),
Luís Claudio de Oliveira (vice-presidente), João Pedro Arantes
da Silva ( primeiro secretário) e
Antônio Clarete do Nascimento
(segundo secretário).

Aconteceu na última
quarta-feira, 31 de janeiro, na
secretaria municipal de Saúde de Barretos, a posse dos
novos conselheiros municipais de saúde. Setenta e dois
conselheiros, entre titulares e
suplentes, foram empossados
para o biênio 2018/2020. Eles
terão a missão de auxiliar, fiscalizar e enriquecer a política
de saúde do município.
O secretário municipal de
Saúde, Alexander Stafy Franco,
esteve presente na solenidade e
destacou a importância dos novos membros para a atual gestão.
“Este é um trabalho que
só agrega ao Sistema Único
de Saúde do Barretos. É importante frisar a importância
do conselho, porque graças à
dedicação dos conselheiros é
que construímos um programa
de saúde que atende, acolhe e
cuida dos barretenses. Ter um
sistema de saúde hábil e proficiente é de profundo interesse

Só de 2016 para 2017,
o número de trabalhadores
sem carteira de trabalho no
setor privado cresceu 5,5%,
o que representa 560 mil
trabalhadores. Em relação a
2014, o aumento médio foi
de 3,2%, ou 330 mil pessoas.
Já o número de trabalhadores por conta própria cresceu
6,5% nos últimos três anos,
ou 1,3 milhão de trabalhadores nesta categoria.
Grupamentos de atividades
expressivos, como agricultura,
indústria e construção, foram
os que mais perderam trabalhadores. Nesses três anos, a
queda na agricultura foi de
10,4%, na indústria, 11,5%, e
na construção, 12,3%.

MASSA MOTOS

PEÇAS - SERVIÇOS
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ito
Zez
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Diocese promove formação sobre a Campanha da Fraternidade 2018
Cursos profissionalizantes
do CEMUP ajudam na
complementação da renda familiar
O CEMUP (Centro Municipal Profissionalizante)
está com inscrições abertas
para os 30 cursos oferecidos
à população barretense.
De acordo com a coordenadora, Ângela Maria de
Oliveira Junqueira Franco,
os interessados em se profissionalizar ou até mesmo
complementar a renda familiar, devem comparecer na
sede do CEMUP, localizado
na avenida 3 entre ruas 30 e
32, munidos dos documentos e xérox do CPF, RG e
comprovante de endereço,
das 8 às 16 horas.
Segundo Ângela Franco,
A Campanha da Fraternidade 2018, cujo tema é
“Fraternidade e Superação da
Violência” e o lema “Vós sois
todos irmãos” (Mt 23,8), tem
início no dia 14 de fevereiro,
Quarta-feira de Cinzas.
No último domingo (28),
a equipe diocesana da Campanha da Fraternidade promoveu uma manhã formativa
para representantes paroquiais
na Cúria Diocesana. Aproximadamente 100 pessoas participaram do encontro.

Na oportunidade, o bispo diocesano, dom Milton
Kenan Júnior, falou aos participantes que, o objetivo
da campanha deste ano tem
como objetivo construir a
fraternidade promovendo a
cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho
de superação da violência.
“A campanha deste ano
toca em uma das realidades
mais cruéis que é a questão
da violência. A violência não

se vence apenas com a polícia, com armamento, com
prisões. Isso não é suficiente
para superarmos a violência”,
destacou o bispo de Barretos,
ressaltando o Texto-Base da
Campanha da Fraternidade,
onde aponta que a violência
surge onde o poder público se
ausenta, dentre outros fatores.
“Se a gente quer um mundo sem violência é preciso
que a gente se empenhe por
uma cultura de paz”, frisou
dom Milton Kenan Júnior.

os cursos, além de excelente oportunidade de se profissionalizar, ajuda a pessoa
a conseguir uma colocação
no mercado de trabalho. “É
importante frisar que nossos
alunos saem capacitados para
atuarem em várias áreas, seja
de beleza, culinária e artesanatos, entre outros, podendo

abrir seu próprio negócio e/
ou na complementação da
renda familiar”, observou.
Os cursos têm início no dia
19 de fevereiro, nos períodos
manhã, tarde e noite.

CONFIRA OS CURSOS OFERTADOS: área de beleza – manicure e pedicure, designer de sobrancelhas, depilação
e cabelo; culinária - decoração de bolos, salgados, comida de
boteco, confeitaria, doces finos e panificação; Informática - kids,
adulto e terceira idade; artesanatos - corte e costura, patch work,
patch aplique, pintura em tecido, pintura em tela, pintura em madeira (mdf), pedraria, bordado à máquina, bordado à mão, tricô,
crochê e confecção de bonecas, entre outros.

Calouros e veteranos do Unifeb visitam exposição
de obras no Espaço Permanente de Artes Visuais

Inaugurado na última
terça-feira, dia 30, na biblioteca do Centro Universitário
da Fundação Educacional de
Barretos (Unifeb), o Espaço
Permanente de Artes Visuais
já recebeu centenas de visitas de calouros e veteranos
da instituição.
Fruto de uma iniciativa
da pró-reitoria de Extensão
e Cultura e Núcleo de Apoio
Cultural da instituição, e aberta ao público, a primeira exposição de obras de arte do espaço é assinada pelo gerente

financeiro da instituição, Manoel Nunes, retratando diversos temas e técnicas artísticas.
A exposição das obras é
realizada em painéis confeccionados no Centro de Inovação e Tecnologia da instituição pelos alunos Bruno Belini
Neto, Kemily de Faria Lago,
com a coordenação do professor Marcos Nepomuceno. A
estrutura soma 32 metros lineares e foi confeccionada com
chapas de aço carbono e inox.
“Este é mais um fruto da
proposta mão na massa, onde
alunos colocam em prática o conhecimento adquirido em sala
de aula, agregando ainda mais
conhecimento em sua formação
e contribuindo para a auto-sustentabilidade da instituição”,
disse Nepomuceno.
O primeiro artista convidado para expor no espaço é
o gerente financeiro, Manoel
Nunes, que abre o cronograma
expondo cerca de 20 obras de

arte feitas com diferentes técnicas e temas, como em gesso
e pintura a óleo sobre tela. “Estou muito honrado pelo convite de abrir as exposições do
espaço e ainda mais feliz em
ver a instituição fomentando à
cultura, através da arte”, disse.
Formada em artes plásticas,
a caloura do curso de Direito
do Unifeb, Poliana Canhete,
prestigiou o lançamento do
espaço e elogiou a iniciativa.
“Estou surpresa e me sentindo
em casa. É raro ver ações como
essa, espero que todos aproveitem”, disse a barretense, que
estudou anos em São Paulo e
retorna à cidade para estudar no
centro universitário. Já o pró-reitor de graduação, Fabiano
Sant’Ana, falou das ações da
graduação, pesquisa e extensão. “Mais que oferecer formação de excelência, o Unifeb se
compromete em oferecer formação integral”, disse. (Fotos:
Nivaldo Júnior)
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Escolinha de Atletismo
reinicia atividades de 2018

A secretaria municipal de Esportes e Lazer iniciou na última quarta-feira (31), as atividades da Escolinha de Atletismo, que são desenvolvidas na pista do Conjunto Poliesportivo Municipal “João Batista da Rocha – Rochão”. De ambos os sexos, a idade é a partir de
nove anos. As aulas são ministradas das 8h30 às 10 horas, das 16
às 17h30 e das 18 às 19h30, pelos professores André Luiz Gomes e
Carlos Bento. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico, destacou o trabalho dos professores,
que descobrem talentos, revelando-os e os lapidando para a modalidade. “Barretos é um celeiro de atletas. A secretaria mantém as
escolinhas, como no atletismo, para que crianças e jovens descubram a aptidão que tem para o esporte”, destacou Lilico.
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Parque Night Run está com inscrições abertas
Corrida acontece no dia 10 de março no Parque do Peão
A corrida de rua já é uma
paixão nacional, conquistando cada vez mais adeptos. No
dia 10 de março, Barretos sedia a 3ª edição do Parque Night Run, corrida noturna cujo
percurso é realizado dentro
do Parque do Peão, principal
ponto turístico da cidade.
As inscrições estão abertas
e devem ser feitas pelas assessorias esportivas e academias
ou pelo site www.runnerbrasil.
com.br para 5km (corrida ou
caminhada) ou 10km (corrida).
O trajeto contempla monumentos e áreas arborizadas do complexo que foi criado para receber o maior evento da cidade: a
Festa do Peão de Barretos.
Os postos de hidratação

serão posicionados a cada 2
km do percurso e haverá também um na chegada, na área
reservada aos atletas inscritos.
No término da corrida serão
distribuídas frutas e isotônico
Gatorade, patrocinador oficial
do evento em 2018.
Além de troféus e medalhas
de participação, haverá premiação em dinheiro para os primeiros
colocados de cada modalidade:
na corrida de 10 km, tanto masculina quanto feminina, os valores
são: 1º colocado: R$ 1.300 reais;
2º colocado: R$ 700; 3º colocado:
R$ 400. Para os participantes de
5 km serão entregues kits com
prêmios de patrocinadores do 1º
ao 3º colocados, nas categorias
feminino e masculino.

Corrida será no dia 10 de março no Parque do Peão reunindo equipes e atletas amadores e profissionais (Foto: Diego Rodrigues)

As três assessorias esportivas com maior número de
atletas inscritos também serão
premiadas: 1º lugar – um vale
churrasco no valor de R$ 500,00
e 20 dúzias de cerveja lata (350
ml); 2º lugar – um vale churrasco no valor de R$ 250,00 e 10
dúzias de cerveja lata (350 ml);

e 3º lugar – uma caixa térmica
cooler e cinco dúzias de cerveja lata (350 ml).
Dúvidas podem ser resolvidas através do e-mail
parquenightrun@gmail.com
e mais informações estão disponíveis na página facebook.
com/parquenightrun

