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Senac Barretos oferece qualificação técnica para
quem busca oportunidades no mundo do trabalho
O último estudo “Escassez
de Talentos”, realizado pela
agência de recrutamento ManpowerGroup, em 2015, mostrou que o Brasil está entre os
três países com mais dificuldade em preencher suas vagas.
Segundo a pesquisa, as posições que exigem habilidade
técnica são as primeiras que
61% dos empregadores brasileiros não conseguem ocupar.
Mas há como aproveitar essas
lacunas com qualificações
lançadas pelo Senac Barretos.
A unidade ainda possui
vagas para o Técnico em
Segurança do Trabalho; e a
Especialização Técnica em
Atendimento Podológico ao
Portador de Diabetes Mellitus, com início em agosto.
Outra boa notícia é que, também, há vagas para bolsas de
estudos, destinadas a pessoas
com renda familiar per capita
de até dois salários mínimos.
No “Técnico em Segurança
do Trabalho”, o aluno aprende
sobre prevenção de acidentes
e doenças ocupacionais nas
empresas e organizações. Com

essa formação, o participante
consegue ainda operacionalizar e coordenar atividades de
saúde e segurança do trabalho,
criando essa cultura entre os
clientes e demais colaboradores, desenvolvendo atitudes
conscientes e seguras em toda
a equipe e, assim, proporcionando boas experiências para
a melhoria da empresa seja
privada, seja pública.
Já no “Especialização Técnica em Atendimento Podológico
ao Portador de Diabetes Mellitus”, o aluno especializa-se para
atender clientes portadores da
doença, que demandam cuidados específicos com os pés. Para
esse segmento, as oportunidades no mundo de trabalho são
em ambulatórios de hospitais e
clínicas médicas, além da possibilidade de atuação de forma
autônoma, em domicílio.
Os interessados podem obter mais informações sobre os
cursos e fazer as inscrições no
Portal Senac www.sp.senac.br/
barretos ou diretamente na unidade, localizada na avenida 21,
087, esquina da rua 2, no centro.

Terceira turma do Projeto
Atirador Mirim inicia
atividades no próximo dia 21
Iniciativa é do Tiro de Guerra em parceria com a prefeitura
O Tiro de Guerra de Barretos, em parceria com prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Desenvolvimento
Humano, inicia no dia 21 de
julho, as atividades para a
terceira turma do Projeto Atirador Mirim.
Inicialmente serão 25
crianças, podendo chegar
a 30, todas indicadas pelos
CRASs (Centros de Referência da Assistência Social).
Até novembro, durante
duas horas, todos os sábados,
na sede do TG, serão ministradas aulas de cidadania, civismo, disciplina, datas e comemorações históricas; ordem ordem unida preparando os
unida, primeiros socorros, atiradores mirins para partihigiene, além de atividades de ciparem do desfile de 25 de
lazer, esportes e recreação.
agosto, comemorativo ao ani“Este é o terceiro ano do versário de Barretos e Dia do
projeto que o TG vem reali- Soldado”, antecipou o subtezando com sucesso. Vamos nente Lino, chefe de instrução
começar com instruções de do Tiro de Guerra.

Professor do
Unifeb participa
de congresso e de
triathlon na Europa

Pesquisa mostra que empresas têm
dificuldade de preenchimento de
vagas pela falta de profissionais
especializados; unidade lança
cursos em agosto

Noite do Horror do
Museu atrai grande público
A esquina da rua 16 com
a avenida 17 foi tomada por
diversão e personagens fantasmagóricos na noite da última terça-feira (10), durante a
realização da segunda edição
da “Noite do Horror - Magno
o Espantalho”, realizada no
Museu Histórico, Artístico e
Folclórico Ruy Menezes.
Mais de 200 pessoas, entre
crianças, adolescentes e adultos, apaixonadas pelo gênero
terror, prestigiaram o evento
que teve como tema o universo apresentado no livro Magno, o Espantalho, escrito por
Gabriel Sousa Santos, falecido de câncer em março deste
ano, aos 14 anos.

O professor e coordenador
dos cursos de Licenciatura em
Ciências Biológicas e Educação Física do Unifeb, Douglas
Miranda, participou do 23º
Congresso Anual do Colégio
Europeu de Ciência do Esporte, que acontece em Dublin, na
Irlanda. Na Europa, Miranda,
que também é triatleta, aproveitou para participar do 31º
Triathlon Internacional de Annecy, na França, com outros
1,5 mil atletas de vários países,
ficando em 50º em sua categoria, 30 a 39 anos. Página 8

ACIB prepara
homenagem para
Empresário e
Destaque do ano

Entre o público, estudantes,
professores e colaboradores da
Escola Técnica Agropecuária
Municipal “São Francisco de
Assis”, de Colina, onde estudou Gabriel Santos, além dos

pais do autor, Irani Alves dos
Santos Souza e Daniel Batista
de Souza, vestidos a caráter,
recepcionados pelo secretário
municipal de Cultura, João Batista Chicalé.
Página 5

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
terá posto de vacinação Antirrábica
A Secretaria Municipal de Saúde realiza mais uma
campanha de vacinação antirrábica. Vários postos de
vacinação estarão instalados pela cidade, um deles
estará no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. O presidente do sindicato, João Mulata destaca que todos os anos a entidade abraça a campanha
de vacinação antirrábica e neste ano não poderia ser
diferente. “Todos os anos temos um posto de vacinação no Sindicato pois entendendo a importância desta
campanha e admiramos o trabalho de todos os servidores envolvidos nela”, declarou. A vacinação acontecerá nos dias 21, 28 de julho e 4 e 11de agosto, das 9
às 16 horas. Vacine seus cães e gatos e os proteja contra a raiva, uma doença muito grave que pode ser transmitida a seres humanos e levar a morte.

A diretoria da ACIB continua com os preparativos para
a realização do evento em homenagem ao Empresário e
Empresária Destaque do Ano
de 2018. Anderson Minaré, que
atua na área de distribuição de
bebidas, foi apontado como
empresário do ano. Eloisa Cristina Carvalho, proprietária de
loja de conveniência, foi indicada como empresária destaque.
Ambas as indicações foram
apuradas na pesquisa de preferência e popularidade realizada
pela ACIB entre consumidores
e empresários. O levantamento
apontou também os destaques
de mais de 200 segmentos. Todos serão premiados em evento no dia 4 de agosto, às 19
horas, no espaço Berrantão, no
Parque do Peão. As mesas para
os interessados estão sendo
comercializadas
diretamente na ACIB. Mais informações
pelo telefone 33213200.
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Editorial

A importância da avaliação do
MEC na Educação Infantil
Vamos repercutir com nossos eleitores, nesta edição, opinião de Simone Barros,
analista de operações da Planneta Educação. Uma análise, com detalhes importantes,
sobre a avaliação na educação infantil em todos os municípios brasileiros.
A cultura da infância tem
ocupado posição de destaque
no cenário mundial, seja nos
países desenvolvidos, seja nos
países em desenvolvimento.
Esta centralidade se dá desde
a Revolução Industrial, no século 18, quando a mulher passou do papel de dona de casa
e criadora dos filhos à gestora
da vida familiar.
Nasce, então, a necessidade de um ambiente para
atendimento e acolhimento
às crianças e, desde então, o
ambiente escolar passou por
vários momentos de ressignificação teórica que se estendem até os dias atuais. E entre
os destaques contemporâneos
estão em pauta as melhorias
para a Educação Infantil.
A primeira etapa da Educação Básica, que compreende o atendimento escolar de
crianças de zero a cinco anos
de idade, é fundamental para
o desenvolvimento integral
dos pequenos, visto que é o
momento de adaptação à ro-

tina pedagógica, em que eles
aprendem conceitos básicos
necessários para as séries iniciais do Ensino Fundamental.
Além disso, na Educação
Infantil se desenvolvem aspectos cognitivos, afetivos,
emocionais e físicos nas crianças, ampliando conhecimentos
sobre a sua realidade social e
cultural, contribuindo assim na
construção da identidade e do
exercício da cidadania.
Partindo dessa premissa,
o MEC pretende implementar – em parceria com o INEP,
que realiza avaliações educacionais em variados níveis de
ensino – a Avaliação Nacional
da Educação Infantil (ANEI),
a fim de monitorar o nível da
Educação Infantil no país.
A ANEI surgiu da necessidade de se ter informações sobre a qualidade da Educação
Infantil, visando oferecer às
crianças uma escolarização de
qualidade desde os primeiros
anos na escola. A avaliação
deve ser realizada a cada dois

anos, por meio de questionários baseados em parâmetros
nacionais de qualidade da
Educação Infantil publicados
pelo MEC, que deverão ser
preenchidos pelos gestores e
profissionais de instituições
e sistemas de Educação Infantil (creches e pré-escolas),
buscando aferir os recursos
pedagógicos; o perfil dos
educadores; as condições de
gestão; a infraestrutura física;
a situação de acessibilidade;
a oferta de vagas, bem como
outros indicadores relevantes.
A interpretação dos resultados da avaliação poderá
contribuir para a melhoria
da qualidade educacional
em pontos importantes como
o processo de formação contínua dos profissionais, a
busca da igualdade de oportunidades em meio às diversidades e desigualdades
sociais, e a objetividade na
construção do currículo.
A Educação Infantil vem
provando a cada dia que é pri-

mordial na aprendizagem efetiva, a partir da utilização de
ferramentas essenciais para
este período escolar, como o
cuidado com a organização
dos espaços e materiais; a promoção de atividades que provoquem o desenvolvimento
de capacidades; a garantia do
direito ao brincar como forma
genuína de aprendizado e a
prática de atividades lúdicas
como ferramenta facilitadora
na aprendizagem. Mas há de
se pensar em melhorias na
qualificação dos profissionais.
Acredito que a Avaliação
Nacional da Educação Infantil virá para agregar valores
no que tange à resolução e
enfrentamento de problemas
desta fase escolar. Sabemos
das muitas arestas a serem
aparadas. A Educação Infantil
necessita cuidados e um olhar
diferenciado, tendo vista que
se trata do verdadeiro alicerce da aprendizagem, onde a
criança se prepara para as próximas etapas educacionais.

Opinião

Falar sobre expectativas e desejos faz
parte de um relacionamento saudável
Esperar que o parceiro adivinhe o que quer é causa número um de desentendimento entre casais

EXPEDIENTE

Um dos grandes geradores
de conflito entre os casais é a
comunicação, ou melhor, os
ruídos causados por ela. Tendemos a acreditar que o outro
é capaz de compreender exatamente o que estamos querendo dizer, inclusive, aquilo
que está oculto na mensagem
e que, inúmeras vezes, nem
falamos por imaginar que está
subentendido.
É perceptível a diferença
entre homens e mulheres em
termos de comunicação, tanto ao emitir quanto ao receber
uma mensagem. Eles são mais
diretos, dificilmente falam algo
querendo dizer outra coisa.
A palavra é um instrumento muito importante para os
homens, ela é verdadeira e
não há o que interpretar. O que
vale é a expressão verbal do
sentimento. Falar o que pensa
é mais importante do que se
preocupar com o que os outros
irão pensar. A mesma facilidade eles têm para dizer de forma
objetiva o que desejam.
A comunicação e o comportamento masculino são,
basicamente, coerentes. Do
outro lado, as mulheres. Quase sempre deixando algo nas
entrelinhas para ser descoberto, elas esperam que eles percebam o que querem, adivinhem seus pensamentos sem
verbalizar os desejos claramente. Mais sensíveis aos sinais não verbais da comunicação, muitas vezes, elas fazem
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uma leitura completamente
equivocada ao tentar entender
o que estaria por trás do comportamento masculino, tomando o seu como referência.
Atitudes antagônicas na
hora de se comunicar levam
homens e mulheres a cometer
erros de compreensão. Se ela
estiver triste e disser que está
tudo bem, provavelmente ele
irá acreditar e ficará espantado no momento em que a verdade aparecer.
Na percepção feminina,
o relacionamento ideal, com
uma sintonia absoluta, estaria
pautado na troca de olhares e
na observação da linguagem
corporal, sem necessidade de
palavras. Mas, para manter e
fazer prosperar uma relação,
é necessário muito mais, é
preciso empreender esforços
para evitar desentendimentos,
frustrações e discussões. O
caminho é a transparência e
objetividade na comunicação.
Ansiedade e insegurança
na hora de expor os desejos só
trarão frustrações. Se as reais
expectativas não forem verbalizadas, nunca irão se concretizar.
Bruna K., universitária, 24 anos,
há seis meses fez o seu cadastro
como Sugar Baby no site de relacionamentos Meu Patrocínio
depois de uma grande decepção
com o ex-namorado.
Quando questionada por ele
sobre o que gostaria de presente de aniversário, respondeu
“nada”. O que ganhou? Nada,
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» CÂMARA É MEIA-BOCA, AVALIA EX-PREFEITO
Na opinião do ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), a atual
composição da Câmara Municipal de Barretos é “meia-boca”.
» MUDA, JAMAIS! GARANTE PAULA LEMOS
“Não vão me calar. A luta permanece”. Foi o que garantiu a vereadora Paula Lemos (PSB) na tribuna da Câmara, mesmo gripada.
» UM TRIO DE VALOR, SEGUNDO CIPRIANO
Para o vereador Aparecido Cipriano (PP), Kiko Miziara
(PV), Otávio Garcia (DEM) e André Rezek (MDB) são pessoas que fazem falta se não estiverem na Câmara de Barretos.
» TEM OPORTUNISTAS DE PLANTÃO, DIZ KAPETINHA
O vereador Kapetinha (PTB) criticou “os oportunistas do
facebook pagos por grupo políticos”.
» BEM REPRESENTADO NA INAUGURAÇÃO
O vereador Elson Santos (PRB) não pode comparecer na
inauguração do Ambulatório de Doenças Infecto-contagiosas, localizado no Jardim Universitário. Mas teve como representante a assessora Flávia Andrade.
» EM BOA COMPANHIA NO CAMPO DE AVIAÇÃO
Acompanhado do suplente Eduardo do Mercado (PSB) e do
pastor André Luiz (SD), o vereador Carlão do Basquete (PROS)
visitou o Aeroporto Municipal Chafei Amsei. Ao constatar a demanda, o parlamentar defende melhorias para o local.
» FOI MACUMBA BRABA, MEU FIÔ!
Na cabeleireira, a mãe contou que intermediou um trabalho
para que o filho arrumasse um bom casamento. E ficou satisfeita
com o resultado. O moço casou com uma ricaça. Largou a política.
» ESQUECERAM DO CINE DA RUA 20
Ninguém fala mais nada de atividades no Teatro Cine
Barretos, tão decantado em verso e prosa pela secretaria municipal de Cultura. Pelo jeito, a casa fechou. Quem sabe foi
entregue às teias de aranhas.
» COMO NOS TEMPOS DE ODORICO PARAGUAÇU
Um “passarim” me contou que tem vereador que está
pensando em apresentar uma indicação para o prefeito Guilherme Ávila (PSDB). A excelência parlamentar deseja que
o chefe do executivo envie um projeto à Câmara para autorizar chuvas em Barretos. Assim, o novo córrego central seria
inaugurado oficialmente com as dádivas do céu.
» MILAGRE: APARECEU A DESAPARECIDA
A ex-vice prefeita, Luciana Costa (PR), apareceu novamente em Barretos para anunciar sua pré-candidatura à Câmara Federal. Ela defende a tese do voto bairrista, isto é,
barretense vota em barretense.
» O MESMO BICO TUCANO
O vereador Dutra (PSDB) anda com moral com o prefeito
licenciado da capital paulista, João Dória (PSDB). O parlamentar barretense teve reunião particular com o pré-candidato tucano ao governo de São Paulo.

exatamente como pediu. “Ele
deveria ter percebido que eu
esperava que ele procurasse um
presente legal, algo que partisse
dele e que tivesse a ver comigo.
Aprendi a lição, agora digo exatamente o que quero”, comenta.
No relacionamento sugar, homens bem-sucedidos
e economicamente poderosos
– os Sugar Daddies - unem-se a mulheres mais jovens
e atraentes para uma relação
verdadeira e transparente,
com propósitos alinhados
desde o início, ou seja, uma
convivência alicerçada em
uma comunicação clara, sem

joguinhos do tipo “adivinhe o
que estou pensando e satisfaça a minha vontade”.
A comunicação é essencial
nos relacionamentos e deve
ser considerada uma aliada
para alcançar os objetivos
e transformar a relação em
algo mais saudável e duradouro. Através dela é possível
expressar
verdadeiramente
sentimentos e pensamentos.
Se for eficaz, transparente e
direta, impedirá a criação de
fantasias e expectativas que
jamais serão atendidas.

» O REPRESENTANTE DO BISTURI
Conversas de bastidores revelam que a classe médica está
cobrando o colega Munir Daher para que ele saia candidato
a deputado estadual. Será que o doutor topa?
» AS COSTURAS DO MAJOR MAURO
Tem gente que garante que o Major Mauro (PR) tem o
apoio do MBL (Movimento Brasil Livre) local para a sua
candidatura a uma vaga na Assembleia Legislativa Paulista.
As costuras políticas continuam.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Responsabilidade dos
prefeitos e vereadores”, de Rui Stoco, publicado pela Revistas dos Tribunais.

Márcio Todeschini
Missionário da Canção Nova
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PENSAMENTO DA SEMANA: “E tudo que a gente precisa para se ter um dia feliz é amanhecer por dentro é agradecer a Deus pela vida.” (Cecília Sfalsin)

A terça-feira
(10) foi de
muita comemoração,
mimos e troca
de carinho
entre o casal,
Vitor Lambert e Thayná
Uieda, que
completaram 4
anos e 3 meses
de namoro.
Felicidades!!!

Destaque para Maria Eduarda Macedo Rodrigues, que ficou em 1°
lugar no concurso Garoto e Garota Rio da Pedras 2018, na categoria
infantil, que aconteceu dia desses. O apoio, incentivo e torcida ficou
por conta dos pais, Emerson e Thais, e do irmão Guilherme. Sucesso!!!

Parabéns para Fernando Gomes que completou idade nova segunda-feira
(9), mas a festança aconteceu no sábado (7), em um rancho na cidade de Frutal/MG, em tema julino, com uma decoração impecável e os mais saborosos
pratos típicos. Ele estava radiante, pois comemorou a data especial ladeado
por seus amigos, familiares e de seu Marcelo Azevedo. Tudo de bom!!!

Quarta-feira (11) foi de comemoração em torno de Kelvin Loureiro, que
completou mais um ano de vida. Ele que é nascido em São Paulo, mas mora
em Barretos a 15 anos, recebeu as felicitações de seus familiares, amigos,
e o carinho ficou por conta da esposa Brena Lee (foto), que está grávida da
segunda filha, Laura Helena, e do primogênito Bernardo Levy. Parabéns!!!

Felicitação em dose dupla para Adriana e Nathalia Lionel, que
fazem aniversário no mesmo dia. Elas, mãe e filha, celebraram
a data especial segunda-feira (9), brindando a chegada das
idades nova em um badalado bar da cidade, recebendo o carinho da amiga Ana Lúcia e do filho Bruno. Tudo de bom!!!

Realmente esses três não tem limites! No próximo sábado, 14/07, Maycon Nascimento,
Alex Guarda e Eduardo Marangon irão comemorar o niver de 30 anos do amigo Robson Calabio em uma cobertura badaladíssima no Itaim Bibi em Sampa. Sucesso!!!

A mineira Regina Ferreira, que volta e meia vem a Barretos
passear e visitar sua família, esteve em festa ontem (12)
apagando mais uma velinha e celebrando a data especial, recebendo o carinho do amado Virgilho, dos filhos Yzak, Ygor,
Neto e da caçula Valentina (foto). Tudo de bom!!!

Sucesso nas redes sociais
com mais de 320 mil seguidores e figura budista
de maior destaque hoje
na América Latina, a Monja Coen leva seu conhecimento a Ribeirão Preto
com a palestra “A Prática
Individual e o desenvolvimento de uma Cultura de
Paz”. A palestra será no dia
26 de julho, no Shopping
Iguatemi Ribeirão Preto,
às 19h30. A Monja também fará uma noite de
autógrafos de suas obras
como o “O Inferno Somos
Nós”, “Zen para Distraídos” e a “Sabedoria da
Transformação”, no dia 24,
terça-feira, na Livraria Cultura, às 19h30, aberta ao
público. (foto divulgação)

Com o sorriso estampado no rosto, foi assim que Miria Falcheti recebeu a
chegada da idade nova quinta-feira (5), e o motivo não foi apenas esse, foi a
vinda de Mário Falcheti Jr. (foto) que mora em Sampa, para comemorar o
aniversário da irmã, com os amigos e familiares. Parabéns!!!

Domingo (15) é dia de
festa para Renato de
Souza, que comemora
a data fazendo uma
das coisas que ele mais
gosta, aquele churrasco
caprichado, que vai ser
saboreado pelos filhos,
Priscila, Renato Filho,
Renato Júnior e Caio,
por sua mãe Zilá, seus
irmãos, Valter e Silvana, e
demais familiares. As felicitações ficam por conta
dos amigos. Parabéns!!!
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POLÍTICA

Dutra visita João Dória em São Paulo Congresso finalmente
aprova lei de
proteção de dados

O vereador Raphael Dutra
(PSDB) visitou nesta semana
o pré-candidato João Dória
(PSDB) em São Paulo. A reunião contou também com o
pré candidato a deputado estadual, Paulo Mathias. “Debatemos políticas públicas para
Barretos e as carências da região em diversos pontos e aspectos”, destacou Dutra.
Um dos objetivos da visita
é firmar parcerias na região. “É
um momento importante para a
política no Brasil. Precisamos
nos unir a lideranças que têm
propostas para melhorar a qualidade de vida da população”,
frisou o vereador barretense.
Dória é pré-candidato ao
governo do Estado de São Paulo e garantiu, caso seja eleito,
olhar com carinho as demandas de Barretos e região como
a duplicação da Rodovia Assis
Chateaubriand entre Guaíra e
São José do Rio Preto.

Construção de barragem no Ribeirão
Pitangueiras será de responsabilidade dos
empreendedores dos novos loteamentos

Em resposta ao requerimento de autoria do vereador
Paulo Correa (PR), que vem
questionando se existe a possibilidade da construção de barragem no Ribeirão Pitangueiras ser de responsabilidade
dos empreendedores dos novos loteamentos em Barretos,

o superintendente do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE, Sílvio de Brito Ávila,
informou que foi solicitado em
diretrizes que empreendedores
arquem com o valor da obra.
BARRAGEM NO RIBEIRÃO PITANGUEIRAS
Recentemente, em respos-

ta ao vereador Paulo Correa,
o Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE) informou a aprovação de projeto preliminar para a construção de barragem no Ribeirão
Pitangueiras, próximo à captação de água do Pereira.
“Foi aprovado pelo DAEE
através da Declaração de
Viabilidade de Implantação,
publicada no Diário Oficial
do Estado de 5 de maio deste ano”, disse os engenheiros responsáveis pela BPG,
Carlos Eduardo Nascimento
Alencastre e Lucas Antônio
Ribas Casagrande.
O DAEE informou ainda
que, com base nas informações e documentação apresentada pelo SAAE, o volume útil
acumulado no reservatório do
barramento irá viabilizar a ampliação da captação superficial
existente no Ribeirão Pitangueiras, em mais 370 m³/h.
Paulo Correa ressalta que
os moradores de Barretos sofreram em 2017, assim como
em anos anteriores, com o
racionamento de água depois
que o Pitangueiras, principal
manancial utilizado para o
abastecimento do município,
abaixou seu nível.
“A construção da barragem é uma forma de preparar
a cidade para os períodos de
estiagem, pois irá reter água
durante a temporada do verão,

quando chove muito, e escoá-la no período de estiagem.
Além disso, o aumento da
população e a necessidade de
regularizar as vazões captadas
foram levados em conta”, disse o parlamentar.

Projeto aprovado traz mais
segurança jurídica e proteção
aos cidadãos e abre oportunidades para novos negócios no país.
O Senado Federal aprovou
na última terça-feira (10), em
caráter de urgência, projeto de
Lei que define regras específicas de proteção à privacidade
de dados pessoais coletados e
gerados pelos meios digitais.
“A nova lei de proteção de
dados representa um necessário
avanço e traz benefícios à sociedade e à economia do país”,
afirma Leonardo Palhares, presidente da Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico.
Para o grupo de instituições acadêmicas, empresas,
entidades representativas e cidadãos que discutiu e apoiou
o texto do projeto, a lei traz
segurança jurídica para cidadãos e agentes econômicos,
pois é clara e principiológica,
equilibrando a posição central
do indivíduo com o dinamismo econômico do Brasil.
De acordo com a nova lei,
dados pessoais como nome,
endereço, e-mail, idade, estado
civil e situação patrimonial, só
podem ser usados com o consentimento do titular. Isso quer
dizer que eles não podem ser
vendidos, divulgados ou repassados sem a autorização do

usuário. Assim como os dados
de menores de idade não podem
ser mantidos nas bases de dados
das empresas sem o consentimento dos pais. A lei também
protege os dados relativos à saúde das pessoas, que só poderão
ser usados para pesquisas.
Um ponto importante da
lei é o que trata do vazamento de dados. As empresas são
responsáveis pela segurança
dos dados em suas bases ou
nas de seus fornecedores e
devem comunicar vazamentos imediatamente, sob pena
de multa no valor de 2% do
faturamento. A multa também
vale para quem descumprir
qualquer uma das regras.
A lei prevê, ainda, a criação da Autoridade Nacional
de Proteção de Dados, autarquia cuja principal atribuição
será fiscalizar o cumprimento
da legislação e aplicar as sanções, e do Conselho Nacional
de Proteção de Dados Pessoais
e da Privacidade, formado por
23 representantes titulares de
diversos órgãos do governo e
da sociedade civil, e que será
responsável pela disseminação do conhecimento sobre o
tema, por meio de estudos, debate ou outras ações pertinentes. O texto seguiu para sanção
da presidência da República.
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Noite do Horror do Museu atrai grande público
Bispo empossa
párocos em três cidades
e reforça realização de eventos no local

A esquina da rua 16 com a
avenida 17 foi tomada por diversão e personagens fantasmagóricos na noite da última terça-feira
(10), durante a realização da segunda edição da “Noite do Horror
- Magno o Espantalho”, realizada
no Museu Histórico, Artístico e
Folclórico Ruy Menezes.
Mais de 200 pessoas, entre
crianças, adolescentes e adultos,
apaixonadas pelo gênero terror,
prestigiaram o evento que teve
como tema o universo apresentado no livro Magno, o Espan-

talho, escrito por Gabriel Sousa
Santos, natural de Ivinhema, no
Mato Grosso, e que foi morador
de Colina, falecido de câncer em
março deste ano, aos 14 anos.
Entre o público, estudantes,
professores e colaboradores da
Escola Técnica Agropecuária
Municipal “São Francisco de
Assis”, de Colina, onde estudou Gabriel Santos, além dos
pais do autor, Irani Alves dos
Santos Souza e Daniel Batista
de Souza, vestidos a caráter.
Eles falaram da emoção em

participar do evento em homenagem ao filho. “É muito gratificante ver a obra do Gabriel
sendo usada como tema da exposição aqui em Barretos”, disse a mãe. “Gabriel sempre gostou desse tema e escrevia com
prazer”, falou o pai do menino.
Foi apresentada a exposição e números de danças por
alunos da escola agropecuária
caracterizados de personagens
de diversos filmes e histórias
de terror. A plateia, divida em
grupos pequenos de até 20 pes-

soas, tiveram a sensação de entrar em um espaço assustador
e, ao mesmo tempo, divertido.
Do lado de fora foi montada
uma praça de alimentação com
foodtrucks e disponibilização
de maquiagem artística.
Segundo o secretário municipal de Cultura, João Batista Chicalé, o evento retrata
o objetivo da secretaria. “Retratamos a obra de um morador da nossa cidade irmã e ao
mesmo tempo proporcionamos um evento cultural a toda
região, reforçando ainda mais
a nossa missão de fomentadores da cultura”.
Raquel Milagres de Mattos,
museóloga responsável pelo
museu e pela exposição, ficou
satisfeita com o resultado, mas
busca ampliar o alcance do
evento no ano que vem. “Com
uma grande presença de público
engajado em um tema que atrai
diversos seguidores, o evento
foi um sucesso de público, crítica e de compartilhamento pelas
redes sociais”, comentou.
A exposição continua aberta até o dia 5 de agosto. O livro
também está à venda no museu
(R$ 15,00) e sua renda será
revertida para que os pais do
Gabriel Souza Santos possam
imprimir os dois outros livros
que o jovem deixou escrito.

Padre Luiz Fernando será empossado pároco de Jaborandi pelo
bispo dom Milton Kenan Júnior. (Foto: Aquino José / Seven Press)

O bispo diocesano dom
Milton Kenan Júnior empossou o pároco José Antônio
Quissoto na última quarta-feira (11), em missa na
matriz de Nossa Senhora da
Abadia, em Cajobi (SP).
Neste sábado (14), das 8
às 11h30, o pastor diocesano participa de simpósio das
pastorais sociais, na Cúria de
Barretos. No domingo (15),
às 10 horas, preside missa
de posse do pároco Antônio
Marcos Viaro, na matriz de
São João Batista, em Olímpia (SP). Neste mesmo dia,

às 20horas, no Parque do
Peão, o bispo acompanha da
abertura do encontro nacional dos escoteiros.
No dia 20, às 19h30, dom
Milton Kenan Júnior celebra missa de posse canônica
do padre Luiz Fernando, na
matriz de São Gabriel, em
Jaborandi. No dia 28, ele vai
a Jales (SP), na Assembleia
Estadual da Pastoral Familiar.
No dia 30 deste mês, o prelado preside missa do centenário da criação e instalação da
paróquia São José, em Colina. (Fonte: Seven Preess)
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Prefeitura prossegue com o
trabalho de controle de escorpião

A prefeitura de Barretos,
por meio do setor de Controle
de Vetores, órgão da secretaria
mucipal de Saúde, segue com o
trabalho de nebulização da rede
de esgoto e bueiros para combater escorpiões. Nesta semana, o
trabalho está sendo realizado no
bairro Christiano Carvalho. Em

seguida, a ação será praticada no
bairro Hussein Genha.
A ação é feita com um
inseticida que, em forma de
fumaça, atinge toda a canalização de esgoto, alcançando
bom resultado mesmo nos locais menos acessíveis. O efeito é imediato e o veneno não

provoca danos à saúde dos
moradores e nem em animais
de estimação
Durante a nebulização é
recomendado que ralos, pia
da cozinha, todo acesso a rede
de esgoto, sejam tampados
para evitar que as baratas fujam para o interior das casas.

Quermessão agita o
Rio das Pedras neste sábado
Depois do sucesso da Festa Junina, o Rio das Pedras
promove o Quermessão neste sábado (14),
a partir das 20 horas, no Salão Nobre. De
acordo com Luís Moschiar, presidente do
clube, o evento visa presentear os associados e toda a população barretense que
prestigia este tipo de festa típica. No
‘Quermessão’ vai ter comidas típicas de festas juninas, como
vinho quente e quentão, além
de cachorro quente, bebidas
geladas e espetinhos, entre outras guloseimas. O
evento conta com a Banda Fama e a dupla José &
Diogo. O associado tem
entrada livre e os visitantes
pagam R$ 30 antecipado.
Restam poucas mesas a
venda por R$ 70, com
quatro lugares, acompanhada de frango
assado e porções de
batata e amendoim.

Fazenda notifica proprietários de 324 mil
veículos finais de placa 1 e 2 com débitos de IPVA
Débitos do imposto de 2013 a 2018 somam R$ 356 milhões
A Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo notificou
proprietários de 324.677 veículos que apresentam débitos do
Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA).
Os débitos são referentes ao exercício de 2018 de veículos com finais de placa 1 e 2 e também de
remanescentes dos exercícios de
2013 a 2017. A relação foi publicada no Diário Oficial do Estado
da quarta-feira, dia 27 de junho.
A fazenda estadual enviará ao domicílio tributário de
cada proprietário um comunicado de lançamento de débitos de IPVA. O aviso traz
a identificação do veículo, os
valores do imposto, da multa
incidente (20% do valor devido) e dos juros por mora, além
de orientações para pagamento ou apresentação de defesa.
O lote de notificações reúne 324.791 débitos (cada veí-

culo pode ter débito em mais
de um exercício) que totalizam R$ 356.049.500,93.
O contribuinte que receber
o comunicado de lançamento de débito tem 30 dias para
efetuar o pagamento da dívida
ou efetuar sua defesa. O próprio aviso traz as orientações
necessárias para a regularização da situação, incluindo
a localização do Posto Fiscal
mais próximo do endereço do
proprietário do veículo.
O pagamento pode ser feito
pela internet ou nas agências
da rede bancária credenciada,
utilizando o serviço de autoatendimento ou nos caixas, bastando informar o número do
Renavam do veículo e o ano do
débito do IPVA a ser quitado.
O proprietário que não quitar o débito ou apresentar defesa no prazo terá seu nome inscrito na dívida ativa do Estado

de São Paulo (transferindo a
administração do débito para a
Procuradoria Geral do Estado,
que poderá iniciar o procedimento de execução judicial,
com aumento na multa de 20%
para 40%, além da incidência
de honorários advocatícios).
O contribuinte deve regularizar a pendência com o
Fisco para evitar a inclusão de
seu nome no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais (CADIN Estadual),
o que ocorrerá depois de 90
dias da data de emissão do comunicado de lançamento de
débitos de IPVA.
Para mais informações,
os proprietários dos veículos
podem entrar em contato com
a Secretaria da Fazenda pelo
telefone 0800-170110 e pelo
canal Fale Conosco, no http://
portal.fazenda.sp.gov.br.
0

JREIS

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

(

98123-4581

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

(

3322-5522
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Zoetis destinará parte do lucro das vendas de
Cydectin ao Hospital de Amor de Barretos
Trata-se da primeira empresa de saúde animal a integrar o projeto Agro Contra o Câncer. Parte do
lucro das vendas do produto, no período de junho a dezembro deste ano, será destinada à instituição
Para contribuir com o trabalho de excelência realizado
pelo Hospital de Amor de Barretos, a Zoetis, líder mundial
em saúde animal, acaba de firmar uma parceria inédita com
a instituição. Parte do lucro
das vendas do Cydectin (endectocida destinado ao tratamento de bovinos), no período
de junho a dezembro de 2018,
será destinada ao hospital.
Trata-se da primeira empresa de saúde animal a integrar o projeto Agro Contra
o Câncer. A iniciativa, criada
pelos empresários, José Rubens de Carvalho (Rubikinho) e Geovane Barroti, em
novembro do ano passado,
congrega pessoas e empresas
relacionadas ao agronegócio,
como usinas de cana, produtores de laranja, pecuaristas e
frigoríficos, entre outros.
“Reconhecemos a gran-

de relevância do Hospital de
Amor na prevenção e no tratamento do câncer no país,
realizando 6 mil atendimentos por dia de forma gratuita
e também fornecendo apoio
total às famílias dos pacientes durante os tratamentos.
Portanto, para a Zoetis, é uma
grande satisfação unir a nossa
equipe, nossos parceiros comerciais e os pecuaristas que
usam o Cydectin nesta contribuição ao hospital”, afirma
Pablo Paiva, Gerente de Produto da Linha de Antiparasitários e Vacinas Clostridiais
para a Unidade de Negócios
de Bovinos da empresa.
“Começamos o Agro Contra o Câncer com foco na
pecuária e atualmente recebemos doações de diversos
setores como, por exemplo,
de produtores de laranja, leite,
cana e soja. A Zoetis é a maior

São 5,122 milhões de companhias destes
portes com dívidas atrasadas no Brasil

empresa farmacêutica veterinária do mundo e tê-la como
parceira na ação dá mais força
e robustez ao projeto. Além
disso, tenho certeza que essa
parceria vai nos abrir muitas
portas”, relata Rubikinho.
“Para manter nossas 16
unidades e as 23 Unidades Móveis de Prevenção, em que realizamos 880 mil atendimentos
por ano, gratuitamente, preci-

samos de mais de R$ 20 milhões por mês. Um terço deste
valor é custeado pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) e o restante é mantido pelas doações
de pessoas físicas e de empresas”, afirmou Henrique Prata,
diretor de Responsabilidade
Social, do Hospital de Amor.
“Tenho certeza que este é o
começo de uma grande parceria”, frisou Prata.

Mostra de fotografia foi encerrada com sucesso

Mostra fotográfica recebeu turistas de
diversas cidades. (Foto: André Monteiro)

Castramovel inicia
atendimento no bairro Pimenta

Desde a última quarta-feira, dia 11, o Castramóvel está
com sua unidade especialmente
adaptada para a realização de
cirurgias de castração, estacionado ao lado da UBS do bairro Pimenta, localizada na Rua
Joaquim Inácio Pimenta (referente à avenida 41) nº 1010.
Para a realização das castrações, o proprietário do animal deverá se dirigir a unidade móvel antecipadamente,
no período das 8 às 12 horas,

e preencher a ficha de inscrição do animal, onde logo
após, será informado sobre a
data em que deve levá-lo para
efetuar o procedimento.
O proprietário do animal
deverá estar munido de cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. A coordenação da Vigilância Sanitária
de Barretos informa que não
serão aceitas inscrições com
menores de idade assinando a
responsabilidade pelo animal.

CASTRAMÓVEL - AMIGO BICHO
O Castramóvel é um serviço itinerante de castração de cães e
gatos, de iniciativa da Prefeitura de Barretos, por meio da secretaria
municipal de Saúde. Funciona em um ônibus especialmente adaptado para a realização de cirurgias de castração e microchipagem.
O veículo é equipado com toda a aparelhagem necessária para a
realização das cirurgias, sendo duas autoclaves, dois aparelhos de ar
condicionado, duas pias, banheiro, bancadas e armários para o armazenamento de medicamentos. A unidade conta com uma equipe de
três médicos veterinários e auxiliares administrativos.

Inadimplência de micro e
pequenas empresas cresce
em maio e registra novo
recorde, revela Serasa

A mostra de fotografia “A
nossa copa é a várzea”, do
repórter fotográfico Aquino
José, foi considerada um sucesso pelos organizadores do
evento. A exposição terminou
no último domingo (8) com registros de flagrantes captados

nos diversos campos de Barretos, durante a disputa do campeonato de futebol varzeano.
Aquino José ficou satisfeito com sua primeira exposição de fotos autorais e surpreso com o interesse pelos
seus registros. Ele revelou
também que pretende realizar
outras mostras fotográficas. O
jornalista agradeceu a secretaria municipal de Cultura e
ao Museu Ruy Menezes pela
cessão do espaço para a apresentação de seus trabalhos.
Além dos barretenses, a
mostra foi vista por paulistas
de Guaíra, Colina, Olímpia,
Viradouro, Taquaritinga, Ribeirão Preto, Itu, Marcondésia, Suzano, Sumaré, Piracicaba, Tambaú, Santos, Guará,
Itu, Mogi das Cruzes e São
Paulo. Também visitaram a
exposição, turistas de Anápolis (GO), Buriti Alegre (GO),
Goiás (GO), Unaí (MG), Paranaíta (MT), Cuiabá (MT), Redenção (PA) e Volta Redonda
(RJ). (Fonte: Sevem Press)

Segundo estudo da Serasa
Experian, em maio de 2018,
5,122 milhões de micro e pequenas empresas estavam inadimplentes no Brasil. Um crescimento de 0,8% em relação a
abril do mesmo ano, quando
5,080 companhias destes portes
estavam com dívidas atrasadas.
É a 15ª alta consecutiva e
um novo recorde histórico registrado em maio. Na comparação com maio de 2017 (4,699),
o aumento chega a 9,0%.
De acordo com os economistas da Serasa Experian, as sucessivas altas na inadimplência do
segmento ainda demonstram
os efeitos da lenta recuperação
da economia no comportamento dos indicadores mês a mês,
agravados em maio com a paralisação dos caminhoneiros, que
afetou negativamente todas as
cadeias produtivas.
A avaliação é de que esse
cenário comece a se estabilizar, fomentado pelas taxas de
juros reduzidas e pelo consequente acesso a mais e melhores condições para renegociações de dívidas e para uma
retomada no uso do crédito

para financiamento da expansão dos empreendimentos.
Os indicadores por setores de mercado repetiram em
maio/2018 patamares similares
aos registrados nos quatro primeiros meses do ano. Serviços
(46,2%), comércio (44,7%) e
indústria (8,7%) mantiveram
suas participações no total de
5,122 milhões de MPEs com
contas em aberto no Brasil.
Com mais da metade dos
micro e pequenos empreendimentos brasileiros com dívidas em atraso, o Sudeste lidera
o levantamento (54,1%), seguido pelo Nordeste (16,2%),
Sul (15,8%), Centro-Oeste
(8,7%) e Norte (5,2%).
Absoluto no topo do ranking estadual, São Paulo atingiu no quinto mês deste ano a
marca de 1,686 milhão MPES
no vermelho – alta de 1,1% em
relação a abril/2018 (1,667 milhão) – e respondeu por 32,9%
dos CNPJs de empreendimentos deste porte em situação de
inadimplência no Brasil.
Na segunda e terceira posições, permaneceram Minas Gerais
(10,9%) e Rio de Janeiro (8,3%).

Barretos recebe curso de
Mucosectomia e Próteses Endoscópicas
A cidade de Barretos será
palco de evento que visa o
aprimoramento profissional e
atualização científica em endoscopia do intestino grosso.
Organizado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia
Digestiva (SOBED), em parceria com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia
(SBCP), o curso de Mucosectomia e Próteses Endoscópicas ocorre no Centro de Eventos IRCAD Barretos, nesta
sexta-feira (13) e sábado, 14
de julho, representando oportunidade ímpar para endoscopistas da região.
“Com programação teó-

rico-prática, será propiciado
treinamento em terapêutica
endoscópica colorretal minimamente invasiva, com especialistas renomados nacional
e internacionalmente, responsáveis pela orientação nas melhores estratégias para abordar
as neoplasias de cólon e reto”,
adianta a coordenadora do curso, dra. Maria Cristina Sartor.
Direcionado aos médicos
que já atuam com endoscopia
e colonoscopia diagnóstica,
bem como residentes, o curso
tem entre os destaques, cirurgias endoscópicas ao vivo,
acompanhadas de debates e
discussões de casos.
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Professor do Unifeb participa de congresso e de triathlon na Europa

O professor e coordenador
dos cursos de Licenciatura em
Ciências Biológicas e Educação
Física do Unifeb, Douglas Miranda, publicou parte da pesquisa
de seu doutorado no 23º Congresso Anual do Colégio Europeu de Ciência do Esporte, que
acontece em Dublin, na Irlanda.
A publicação aconteceu no
início do mês, 7 de julho, e o
professor esteve pessoalmente no congresso. “Sendo esse
o principal evento da área, a
oportunidade foi ótima para
atualizar os meus conhecimentos, me relacionar com os
pesquisadores mais renomados do mundo. E, certamente,
isso irá refletir positivamente
no desenvolvimento do meu
trabalho com os alunos e as
pesquisas”, afirmou Miranda.
Na Europa, o professor do
Unifeb, que também é triatle-

ta, aproveitou para participar
do 31º Triathlon Internacional
de Annecy, na França, com

outros 1,5 mil atletas de vários países, ficando em 50º em
sua categoria, 30 a 39 anos.

