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CÉU NEGRO - Rogério Aparecido Machado, doutor em Saúde Pública e Meio Ambiente pela Universidade de São Paulo e professor de Química da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, no momento em se discute em todo o país, e
pelo mundo, as políticas voltadas para a preservação de meio ambiente. Leia com atenção.
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64ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos
movimentou R$ 900 milhões com turismo

Prefeitura abre três unidades de
saúde aos sábados após 7 de setembro
A partir do dia 7 de setembro,
a prefeitura estenderá o funcionamento aos sábados em três Unidades Básicas de Saúde: dos bairros América, Christiano Carvalho
e São Francisco. Os atendimentos acontecerão das 7 às 13 horas.
De acordo com o secretário
municipal de Saúde, Alexander Stafy Franco, a ampliação
é uma das estratégias para beneficiar os usuários que trabalham durante a semana e têm
dificuldades para comparecerem a um serviço de saúde.
“A partir do dia 7 iniciaremos

essa ampliação, onde os nossos
profissionais acolherão, da melhor forma possível, os usuários
com atendimento de qualidade
e sem precisar sobrecarregar a
UPA. Serão realizados todos os
procedimentos da rotina diária
das unidades e sempre com a
presença de um clínico geral e
pediatra”, antecipa o secretário.
Segundo ele, nos casos mais
graves, a unidade terá como suporte a equipe do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para locomover os
pacientes até a UPA ou quando
referenciados até a Santa Casa.

A 64ª edição da Festa do
Peão de Boiadeiro de Barretos,
realizada de 15 a 25 de agosto,
movimentou aproximadamente
R$ 900 milhões com o turismo.
É o que mostra pesquisa inédita
realizada pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
para mensurar o impacto econômico do evento no Estado.
Os dados foram apresentados em entrevista coletiva realizada pelo secretário de Turismo do Estado de São Paulo,
Vinícius Lummertz, que contou com a presença do diretor
de rodeio da Associação Os
Independentes, Marcos Abud.
“Há uma importante cadeia
produtiva que se beneficia do
evento: são hotéis, pousadas,
restaurantes, atrativos e outros
estabelecimentos que recebem
visitantes de toda parte, que
aproveitam a Festa do Peão e
movimentam a economia da
região de forma expressiva”,
afirmou o secretário Lummertz.
PRINCIPAIS NÚMEROS
De acordo com o levantamento, o gasto médio dos
turistas na cidade foi de R$
2.345 em cinco dias de festa
(tempo médio de permanên-

cia na cidade). Entre os principais gastos dos turistas em
Barretos, os maiores foram
com hospedagem, transporte,
alimentação, compras e lazer.
Os principais estados emissores de turistas para o município foram São Paulo (32,7%),
Minas Gerais (13,6%), Paraná
(2,5%), Rio de Janeiro (2%),
Santa Catarina (2%) e Rio Grande do Sul (1,1%). Metade dos
presentes (50,2%) já esteve mais
de cinco vezes na festa e 23,9%
visitaram pela primeira vez.
Mais da metade dos visitantes (53,4%) optou por se
hospedar na região, enquanto
46,6% veio em esquema de
“bate-volta”. A maioria ficou
hospedada em Barretos, mas
13,5% ficaram em cidades
próximas, mostrando o impacto do evento em toda a região.
A nota média dada pelos
participantes ao evento foi 8,9,
sendo que 62,7% deram nota
10. Cerca de 90% dos entrevistados disse que esteve em
Barretos somente durante a festa. Os 10% restantes buscaram
outras atividades, movimentando diferentes serviços na região
(casas noturnas, gastronomia,

Unifeb abre inscrições para
vestibular 2020 com prova em outubro

Abertas inscrições para
concurso da secretaria
municipal de Saúde
Foram abertas na última terça-feira (27) as inscrições para o concurso público da secretaria de Saúde
de Barretos. O prazo se estende até 30 de setembro
pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br). São oferecidas 10 vagas imediatas e mais cadastro de reserva.
Poderão se candidatar profissionais de nível médio,
técnico e superior. As vagas para ensino médio completo são dos cargos de agente de controle de vetores,
agente de saúde pública e técnico de laboratório, com
salários de R$ 1.244,45 a R$ 1.711,92. As vagas para
ensino médio/técnico são dos cargos de auxiliar de consultório dentário e técnico de enfermagem, com salários
de R$ 1.280,56 e R$ 1.997,23, respectivamente. As vagas para nível superior são todas de médicos, em várias especialidades, com remuneração de R$ 8.518,40
a R$ 12.777,60. A taxa de inscrição é de R$ 80 para cargos de nível médio/técnico e R$ 123 para nível superior,
com pagamento devendo ser feito até 1º de outubro.

O vestibular do Unifeb 2020 está confirmado
para o dia 6 de outubro de 2019, às 13 horas.
As inscrições para disputar vagas nos mais de
20 cursos estão abertas no endereço eletrônico vestibular.unifeb.edu.br. A reitora Sissi Kawai
Marcos apontou diversos benefícios que a instituição oferece aos seus estudantes, enfatizando
pontos positivos para estimular e justificar a grande procura por vagas no centro universitário. “O
Unifeb oferece o único Espaço Maker da região e
incentiva o empreendedorismo, disponibilizando
espaço para coworking e realizando vários projetos e ações, criando um ambiente propício para
que os alunos desenvolvam todo o seu potencial,
acreditem nos seus talentos”, afirmou. O Unifeb
possui 55 anos de tradição no ensino superior,
oferecendo convênios com o governo e programas internos que auxiliam na diminuição do valor
da mensalidade, como o Fies, o Prouni e o Pravaler. O Unifeb também está com matrículas abertas para os candidatos que prestaram o ENEM e
desejam ingressar no ensino superior sem a necessidade de realização de prova. Nesta
sexta-feira (30), o Unifeb realiza uma Aula Magna do Direito com palestra, ministrada
pela ministra aposentada do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Eliana Calmon (foto),
que também é ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça

atrações turísticas e outros).
O estudo foi conduzido pela
equipe da própria secretaria, que
contratou a empresa P2A – Gestão em Informação para fazer
a coleta dos dados. A pesquisa
foi realizada com mais de 1.126
pessoas no Parque do Peão.

Comitê do Baixo
Pardo/Grande
cancela reunião
desta sexta
O presidente do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Baixo
Pardo/Grande, José Eduardo
Lelis, confirmou o cancelamento da reunião extraordinária que
aconteceria nesta sexta-feira
(30). A reunião acontece em outra data a ser confirmada. Lelis
voltou a confirmar a pauta da
reunião, destacando a distribuição de recursos remanescentes
do Fehidro/2019. “No entanto,
para que haja tal distribuição de
recursos é necessário que o Cofehidro aprove uma deliberação
informando valores e prazos, o
que não ocorreu até o momento”, explicou. Será debatida,
também, a retificação do plano
de aplicação da cobrança pelo
uso da água. O comitê é formado por representantes do poder
público e sociedade civil dos
municípios de Altair, Barretos,
Bebedouro, Colina, Colômbia,
Guaraci, Icém, Jaborandi, Morro
Agudo, Orlândia, Terra Roxa, Viradouro, Guaíra e Pitangueiras.
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Céu Negro

Rogério Aparecido Machado, doutor em Saúde Pública e Meio Ambiente pela Universidade de São Paulo e professor
de Química da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, no momento em se
discute em todo o país, e pelo mundo, as políticas voltadas para a preservação de meio ambiente. Leia com atenção.

Nesta semana, São Paulo
e outras cidades do país experimentaram algumas horas
de escuridão entre o meio e o
final da tarde. Próximo das 15
horas, a tarde virou noite, algo
como se tivéssemos apertado o
interruptor e desligado o Sol.
Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o ocorrido
foi um aterrador aviso sobre o
quanto pode piorar a qualidade de vida dos seres vivos no

mundo. Quando o céu ficou
negro, pensou-se que poderia
ser chuva pesada, mas eram
nuvens que carregavam fuligem do norte do país.
A combinação atípica
pode ser explicada como um
fenômeno, derivado da junção da chegada de uma frente
fria, nuvens baixas carregadas
e a presença da névoa seca,
somando-se a isso, a quantidade de material queimado e

sua dissipação é difícil, principalmente quando encontra
umidade e frio, ocorridas nas
regiões Centro-Oeste e Norte,
entre Paraguai e Mato Grosso, abrangendo trechos da
Bolívia, Mato Grosso do Sul
e Rondônia.
O preço é a devastação
das áreas queimadas que já
não estão conseguindo repor
o que foi queimado de forma
natural, na velocidade em que
está o processo de destruição;
ou seja, estamos chegando ao
ponto em que a possibilidade
de voltar ao que era pode ser
muito difícil de ser alcançado.
Estamos correndo o risco
de todo o ciclo de chuvas e
umidade do continente ser
alterado em pouquíssimos
anos e em decorrência disto,
infelizmente, a modificação
pode se tornar mundial, com
as imprevisíveis consequên-

cias que uma mudança desta
magnitude pode acarretar no
clima e para as pessoas.
Outra preocupação também
é a saúde. O número mundial
de óbitos em decorrência da
poluição do ar já chega a cifra
de 7 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde.
Este material particulado,
quando inalado, pode acarretar problemas respiratórios,
desde um simples resfriado
até uma complicação grave
nos brônquios, principalmente para pessoas debilitadas.
Estamos presenciando a
contínua destruição do hoje
e iniciando o precoce fim
do amanhã. Isto se nada de
sério e organizado for feito para impedir a destruição
da floresta, que é referência
mundial em biodiversidade,
a consequência é um risco
maior para a humanidade.

Opinião

Pedagogia da Felicidade

EXPEDIENTE

Com manifestações expressivas nas universidades
de Harvard e Yale, nos Estados Unidos, um fenômeno
que tem chamado atenção de
estudiosos e do público em
geral, é a busca por cursos que
ensinam felicidade.
Essa busca tem sido maior
do que para cursos que oferecem
a possibilidade de uma carreira
profissional de reconhecimento
e sucesso financeiro.
Não por acaso, um dos temas marcantes de toda a história da filosofia é o da felicidade.
Desde o surgimento da filosofia
no ocidente e mesmo antes disso, pensadores de todos os tempos dedicaram-se a essa questão em algum momento ou ao
longo de sua trajetória de vida.
Pela sua relevância histórica e social e, ao mesmo tempo,
por sua importância subjetiva,
o tema “felicidade” desperta
interesse ontem e hoje. Mas
seria a felicidade um comportamento ou estado de espírito
passível de ser ensinado?
Filosoficamente, a felicidade pode ser compreendida
como um estado de satisfação
e realização. Estar feliz equivale, portanto, a sentir-se satisfeito, realizado.
Embora tal satisfação não
tenha uma duração permanente,
são as experiências de momentos felizes que conduzem ao desenvolvimento de uma vida feliz, ou seja, uma vida realizada.
Epicuro (341-270 a.C) inicia a Carta a Meneceu, mais conhecida como Carta sobre a Felicidade, com uma exortação ao
exercício da filosofia, atividade
que tem como finalidade tornar
feliz o homem que a pratica.
Assim, se alguém acredita
que ainda não chegou ou que já
passou o momento de se dedicar
à filosofia, é como se dissesse
que ainda não chegou ou que já
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passou o momento de ser feliz.
Para Epicuro o caminho
mais adequado para alcançar
a felicidade está na satisfação
equilibrada dos desejos, sendo o prazer o início e o fim
de uma vida feliz. Nesta perspectiva, não existe vida feliz
sem prudência.
Na sequência da carta, Epicuro apresenta o seu tetrapharkom (4 remédios) ou elementos
necessários para uma vida feliz:
1) não atribuir falsos juízos aos
deuses; 2) não temer a morte; 3)
não há mal que seja eterno; 4) o
bem é facilmente alcançável.
Diferente de Epicuro, nosso
tempo é marcado, entre outras
características, pelo imediatismo, que traz consigo a potencialização da ansiedade e suas
consequências. Assim, quando
uma expectativa não é concretizada no menor tempo possível,
advém a frustração e com ela a
insatisfação e a infelicidade.
A própria busca “desesperada” da felicidade, a preocupação demasiada em ser
feliz (e, junto com ela, a fuga
de qualquer atividade), sentimento ou situação que leve
à frustração, inclusive com o
uso de medicamentos, pode
provocar frustrações e converter-se no seu oposto, ou
seja, produzir ainda mais insatisfação e infelicidade.
Considerando essa problemática, que caminho seguir?
Como ensinar e aprender a felicidade ou o caminho para ela?
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Os brasileiros e o
esgotamento mental
O trabalho tem causado
esgotamento mental no profissional brasileiro. Na prática, a
maioria dos funcionários sofreu algum problema de saúde
mental por conta do trabalho.
Essa é uma das conclusões do
mapeamento feito pela Talenses com mais de 1.400 pessoas.
De acordo com o levantamento, 49% dos entrevistados já sofreram crises de
ansiedade; 44% afirmaram
que tiveram Síndrome de
Burnout – um esgotamento
mental ocasionado por estresse profissional.
Entre os profissionais que
participaram da pesquisa, 70%
declaram que o trabalho tem
contribuído fortemente para
essa situação. Entre os fatores
que detonam essa precariedade na saúde mental, destaque
para pressão por resultados
(61%); excesso de horas trabalhadas (55%) e acumulação
de funções (55%).
Há, também, insatisfação
com o ambiente corporativo
(40%); para 31%, o fator estressante foi um assédio moral sofrido no trabalho.
O fato é que a saúde mental

do brasileiro é um grande tabu.
Os gestores mais tradicionais
acreditam que o trabalho não
é o ambiente adequado para
expressar emoções. Como resposta, para a maioria dos profissionais no mundo, o local de
trabalho não tem os elementos
fundamentais que nos fazem
prosperar como seres humanos.
Não é o local para desenvolvermos práticas básicas como
respeito, oportunidades de crescimento pessoal e de conquistas; não favorece a formação de
uma comunidade acolhedora e
um senso de significado.
Em contrapartida, o funcionário
contemporâneo
espera um ambiente de negócios com valores além do
salário e plano de carreira.
Como resultado dessa expectativa, sobretudo das novas gerações, os líderes têm
o desafio de criar uma cultura proeminente para todos.
Lu Magalhães
Presidente da Primavera
Editorial, possui mestrado em
Administração (MBA) pela Universidade de São Paulo (USP)
e especialização em Desenvolvimento Organizacional

PTB contesta lei que
permite cesárea opcional
no SUS em São Paulo

Se estar feliz é sentir-se satisfeito, realizado, a dimensão da autoconsciência precisa ser considerada, ou seja, como me sinto,
me compreendo, me considero?
Quais são minhas prioridades?
O que eu compreendo que pode
me fazer mais feliz e por quê?
Não raro, existe uma discrepância entre o modo de
compreender a si mesmo e o
mundo no qual se vive com a
realidade concreta da vida. Por
exemplo, podemos considerar
que para sermos mais felizes
é necessário ficar mais tempo
com a família e amigos, mas
quando isso se torna possível?
De um modo geral, quando
estamos reunidos preferimos ficar no celular ou absorvidos nas
próprias preocupações com pouco ou nenhum envolvimento.
Uma solução simplista poderia indicar que é apenas ne-

cessário começar a pensar como
se vive ou começar a viver como
se pensa, a fim de superar a discrepância e encontrar-se. Contudo, não somos seres totalmente
programáveis respondendo a
estímulos que produzem efeitos
previamente estabelecidos.
Podem existir tantas receitas para ser feliz quantas
sejam as vidas que habitam
no planeta. Ainda que bons
exemplos e comportamentos
possam ser ensinados, é necessário que cada ser humano
e cada comunidade humana
encontrem os caminhos para
sua realização e felicidade.
Luís Fernando Lopes
Professor de Filosofia e da
Área de Humanidades e
atua no setor de inovação da
Escola Superior de Educação
do Centro Universitário
Internacional Uninter

O PTB de São Paulo protocolou uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin)
contra a lei que garante à gestante a possibilidade de optar
pela cesárea na 39ª semana de
gravidez em hospitais públicos do estado, que atendem
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), mesmo sem a indicação médica.
O PTB, representado pelo
deputado estadual Campos
Machado, afirmou que “além
de estar repleta de inconstitucionalidades, essa lei promove um incentivo desenfreado
às cesarianas, criando uma
verdadeira indústria da cesá-

rea em São Paulo”.
Ainda, segundo nota do
PTB, “a OMS recomenda que
a taxa ideal de cesarianas seja
entre 10% e 15% dos partos.
Mas, no Brasil, essa taxa é de
40% no SUS e de 84% na rede
privada”.
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sancionou o projeto de lei na semana passada. O projeto de lei
foi aprovado em 14 de agosto
pela Assembleia Legislativa
de São Paulo, por 58 votos a
20 e tramitou em regime de
urgência na Alesp. O texto foi
proposto pela deputada Janaína Paschoal (PSL).

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS, 30 de agosto de 2019

BARRETOS E REGIÃO

PENSAMENTO DA SEMANA: “Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões.” (Graciliano Ramos)

Presente nos melhores eventos, o
Hair Stylist João Batista, está em ótima fase e curtindo a vida adoidado, e
detalhe, até o amanhecer. Sucesso!!!

Amanhã, sabadão (31/08), quem completa
mais um ano de vida é o produtor rural,
Tomaz Nogueira de Sá. A comemoração
pra lá de especial acontece em família com
presença de amigos. Parabéns Tomazinho!!!

A secretária de finanças da prefeitura de
Barretos, Viviane Gonçalves da Costa, comemorou dia 26 mais um niver. Parabens!

O último domingo (25) foi de festa para o Sr. Luiz Ramos. Ele
comemorou a data ladeado de dois de seus irmãos, Maria de
Fátima e Emerenciano (foto), recebendo o carinho dos filhos,
Eduardo, Leonardo e Katiúscia, e demais familiares. Parabéns!!!

A quarta feira (28/08), foi dia de desejar parabéns, muita saúde e realizações
para a jornalista Rosicris Bittencourt. O carinho especial ficou com por conta dos filhos,
Bruna, Arthur,
Shádia e do maridão Paulinho.
Felicidades Rosi!!!
Destaque para Márcio e Patrícia Cavalleiro. O casal completou
15 anos de relacionamento, eles se conheceram durante um
show na arena de rodeios em Barretos. Então se casaram e
tiveram as maiores riquezas de suas vidas, os filhos Geovana
de 10 e Jorge Henrique de 6 anos. Felicidades ao casal!!!

O casal, Pabline Pizeti e David Martins, curtiram merecidos
dias de descanso nas belíssimas praias de Fortaleza/Ceará.
Ôhhh o passeio ainda não acabou, os dois seguem para a
Chapada dos Guimarães / Mato Grosso. Aproveitem!!!

Os primos, Renan e Moisés Martins, aproveitaram bastante o
Rancho do Peãozinho durante esses dias de festa. Muito bom!!!

Comemoração em dose dupla para os gêmeos,
João Confetti e Ana Beatriz, que completaram 22 anos no
último (25/08). A festa com tema de buteco, foi ao lado de
familiares e amigos especiais. Parabéns!!!
E no corre-corre da Festa do Peão, entre uma pauta e outra, Fabíola Correia sempre arruma um tempinho para registrar belos lugares que o parque tem para oferecer. Na foto, ela exibe um maravilhoso painel de flores,
que ficou ainda mais lindo com o seu sorriso largo no rosto.

Parabéns para Pedro Falchi de Oliveira que completou mais
um ano de vida quarta-feira (28/08). O carinho especial ficou
por conta dos pais, Dieferson e Ana, e demais familiares.
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POLÍTICA

Fundo Social abre inscrições para
os cursos do Polo da Construção Civil

O Fundo Social de Solidariedade de Barretos anunciou
que as inscrições para os cursos
oferecidos pelo Polo da Cons-

trução Civil estão abertas.
As inscrições podem ser
feitas na sede do FSS, localizada na rua 26, número 929, en-

tre as avenidas 25 e 27, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16
horas, e os interessados devem
comparecer munidos do RG e
comprovante de residência.
As aulas serão ministradas no
período noturno no CEMEJA localizado no bairro São Francisco, onde há toda estrutura própria
para receber os alunos e dar-lhes
um ambiente todo montado para
as aulas teóricas e práticas.
O início das aulas se dará
assim que as turmas estiverem
completamente fechadas. Os
inscritos serão avisados pela
equipe do Fundo Social.
As informações sobre os
cursos de pedreiro, assentador de piso e azulejo, e encanador também serão passadas
pela equipe do FSS. O telefone é o 3323-4649.

Geninho anuncia emenda de R$ 1,7 milhão para
aquisição de usina móvel de reciclagem de resíduos
O deputado federal, Geninho Zuliani, do DEM/SP,
anunciou no último dia 23, a
indicação de uma emenda impositiva no valor de R$ 1,7 milhão para aquisição de usina
móvel para a construção civil.
O anúncio foi feito durante
assembléia geral do Consórcio de Desenvolvimento do
Vale do Rio Grande (CODEVAR), realizada em Cândido
Rodrigues.
“Com a ascensão da construção civil no Brasil, o setor
de reciclagem de resíduos muitas vezes não possui uma destinação correta. A usina móvel
serve para transformar esses
resíduos em futuras matérias-primas, que servirá para fabricar outros produtos de base
para a construção civil. Uma
aquisição importante para a ci-

dade”, disse o deputado.
CODEVAR
O CODEVAR é o Consórcio de Desenvolvimento do
Vale do Rio Grande. Entidade
de Direito Público com participação de 25 municípios da

região de Barretos, que tem
por objetivo desenvolver políticas de desenvolvimento
integrando os municípios e
aumentando sua representatividade perante os governos
estadual e federal.
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Senac Barretos realiza
evento Casa Aberta neste sábado
A programação, aberta à população, inclui exposição fotográfica,
campeonato de jogo on-line, troca de livros e oficina gastronômica

O Senac São Paulo abre
as portas de suas 57 unidades
localizadas na capital, Grande
São Paulo, no litoral e interior
do Estado para a quarta edição do Casa Aberta.
Neste sábado, dia 31, das 10

às 16 horas, o público poderá
conhecer os ambientes educacionais da instituição por meio
de atividades que vão desde workshops, palestras e atendimentos,
até oficinas. A vasta programação
é gratuita e para todas as idades.

DESTAQUES
No Senac Barretos serão 17
atividades contemplando as mais
diversas áreas de atuação da unidade. Entre os destaques estão
workshops e oficinas, além de
apresentações e bate-papos.
Na área de gestão e negócios, por exemplo, os visitantes poderão conferir uma apresentação sobre o curso Técnico
em Administração, seguida de
um workshop sobre as experiências em negócios reais.
Outra oportunidade será
um bate-papo intitulado Sala
de Empreendedorismo, no
qual profissionais da unidade
vão esclarecer dúvidas sobre
o que levar em consideração
na hora de abrir uma empresa.
Já entre as oficinas, há op-

ções para aprender a fazer bombons ou um difusor caseiro utilizando materiais simples. Outra
alternativa é Finanças Pessoais,
com orientações sobre gestão financeira assertiva e autocontrole entre ganhos e gastos.
O evento terá ainda exposições, Feira de Troca de Livros e
Torneio de League of Legends,
famoso jogo online de RPG.
O evento é gratuito, mas
algumas atividades, como as
oficinas, têm vagas limitadas,
que serão preenchidas por ordem de chegada.
O objetivo do evento é apresentar o papel da educação como
agente transformador da sociedade, formando cidadãos e contribuindo para preparar as pessoas
para o mundo do trabalho.

86% dos municípios paulistas
estão com as contas em risco
Dados foram apontados pelo
Tribunal de Contas do Estado

Levantamento do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCE) mostra que
86% dos municípios paulistas
estão com a gestão fiscal e orçamentária comprometida.
Dos 644 municípios avaliados, 559 têm receita insuficiente para o cumprimento
das metas de resultado primário ou têm indícios de irregularidades no orçamento. Os
dados são relativos aos meses
de maio e junho deste ano.
O tribunal confirmou nes-

ta semana que, em junho,
emitiu alerta para a administração pública de Barretos,
demonstrando uma tendência
ao descumprimento das Metas Fiscais estabelecidas. Na
oportunidade, o TCE também alertou sobre a receita
previdenciária
arrecadada
acumulada, que ficou abaixo
da previsão, “evidenciando
eventuais falhas na estimativa de arrecadação ou nos
repasses das contribuições”.
(Fonte: TCE)
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Inaugurado monumento que retrata famílias Marques e Barreto
Obra é mais um atrativo turístico no município de Barretos
Marcando também as comemorações do aniversário de Barretos, a prefeitura inaugurou o
monumento que retrata as famílias Francisco Barreto e Simão
Antônio Marques, “Librina”,
edificado na Praça Francisco
Barreto, em frente à Catedral.
A solenidade reuniu autoridades locais, regionais, descendentes de Librina, historiadores, munícipes barretenses
e turistas. O investimento para
a obra é de R$ 192.095,46,
sendo R$ 140.164.58 em recursos do Governo do Estado
e R$ 51.930,88 de contra partida da prefeitura de Barretos.
O trabalho é do artista
Markus Moisés Rocha Moura, de Diamantina (MG), que
utilizou o material concreto

armado e pintura em bronze.
Ao entregar a obra, o prefeito Guilherme Ávila destacou o papel fundamental que
teve o COMTUR (Conselho
Municipal de Turismo) para o
desenvolvimento do projeto.
“É um órgão autônomo, que
determina como devem ser investidos os recursos e entendeu
a importância do município ter
monumentos, como acontece em cidades do Brasil e do
mundo”, frisou o prefeito.
Vítor Edson Marques Júnior, presidente do Comtur,
e seu irmão Simão Antônio
Marques, mesmo nome de Librina, são descendentes da família Marques e participaram
da inauguração.
“É um satisfação muito

grande estar presente neste ato.
Toda cidade turística tem seus
atrativos e este monumento em
homenagem aos fundadores, é
um grande atrativo”, observou
Vítor Marques.
“Estou muito orgulhoso.
Meu pai sempre se lembrava
desta história com muito carinho. É uma grande emoção”,
disse Simão Marques.
Além do monumento em
homenagem as famílias Barreto
e Marques, outro monumento
está sendo edificado na Praça
Nove de Julho. A obra é a figura
de uma mula, também decidida
pelo Conselho Municipal de Turismo, para que se possa retratar o peão tropeiro, que em sua
“lida” na época usava burros e
mulas, animais mais resistentes.

Quase 200 mil indenizações foram pagas por morte
em acidentes com motocicletas nos últimos dez anos

Condições climáticas, vias
danificadas e sinalização inadequada. Os motociclistas são
frequentemente expostos a
muitos riscos, mas os índices
de imprudência também são
altos. A combinação destes fatores traça um cenário no qual,
motocicletas e ciclomotores
protagonizam a maioria dos
acidentes de trânsito no país.
Nos últimos dez anos, o
Seguro DPVAT pagou mais
de 3,2 milhões de indenizações por ocorrências envolvendo os dois tipos de veículos. Deste total, quase 200
mil pessoas morreram e 2,5
milhões ficaram com algum
tipo de invalidez permanente.
Os números ainda mostram
que, na última década, os benefícios destinados a vítimas
de acidentes com motos e as
“cinquentinhas” representam
cerca de 72% do total de pagamentos efetuados pelo seguro
obrigatório (4,5 milhões).
Os dados são do boletim

especial “Motocicletas e Ciclomotores Dez Anos”, produzido pela Seguradora Líder,
com o objetivo de dar visibilidade ao grave problema de
violência do trânsito brasileiro.
Entre 2009 e 2018, as indenizações pagas pelo Seguro DPVAT cresceram 28%.
Quando observadas apenas as
ocorrências com motocicletas
e ciclomotores, o aumento foi
de 72%. Os casos de invalidez
permanente por conta de acidentes envolvendo essas categorias de veículos são os que
mais chamam atenção, com
crescimento de 142% na comparação entre 2009 e 2018. Já
os pagamentos por acidentes
fatais aumentaram 14%.
No recorte por estado, São
Paulo lidera o ranking em
quantidade total de indenizações pagas. Em dez anos, foram
344.134 pagamentos, destes,
27.198 por morte. O Ceará é o
segundo colocado, com mais
de 335 mil benefícios pagos.

Quanto ao perfil das vítimas, os motociclistas são os
mais atingidos nos acidentes
com motocicletas e ciclomotores. Entre 2009 e 2018, mais
de 2,3 milhões de vítimas foram indenizadas na condição
de motoristas. O número representa mais de 71% do total
de benefícios pagos por ocorrências com motos no período.
A maioria dos condutores
(75%) ficou com algum tipo
de sequela definitiva após o
acidente, concentrando mais
de 1,7 milhões de pagamentos. Se comparado o ano de
2009 com o de 2018, houve
um aumento de 125% nos casos de i nvalidez permanente
entre condutores.
Os pedestres são o segundo tipo de vítima que mais
corre risco nos acidentes com
motocicletas e ciclomotores.
Em dez anos, foram pagas
mais de 493 mil indenizações
a pessoas que se deslocavam a
pé no momento da ocorrência.

Após ser atingida por uma
moto ou ciclomotor, a maioria também ficou com algum
tipo de sequela definitiva: foram mais de 417 mil sinistros
pagos a pedestres vítimas de
invalidez permanente no período. Entre 2009 e 2018, o
aumento foi de 254%.
As estatísticas por idade
seguem o mesmo comportamento. Há dez anos, os jovens de 18 a 34 anos já eram
a maioria atingida, com mais
de 92 mil benefícios pagos.
Só no ano passado, foram
130.365 indenizações pagas
para esta faixa etária.
Apesar de representarem
apenas 27% da frota nacional,
o crescimento do número de
motocicletas e ciclomotores
no país, nos últimos dez anos,
foi de 81,6%.
Para Arthur Froes, superintendente de Operações da
Seguradora Líder, o cenário
indica uma realidade mais
preocupante.
“A moto é um veículo de
baixa participação na frota
nacional que, ainda assim, é a
que mais mata no trânsito brasileiro. Isso é consequência,
principalmente, da imprudência. Muitos não usam capacete
e outros equipamentos de segurança ao usarem esses veículos. É fundamental que os
condutores saiam das autoescolas conscientes da importância da utilização dos itens de
segurança e dos perigos de se
misturar álcool e direção, bem
como do respeito à sinalização”, argumentou Froes.

Em menos de um mês, mais
de 1,5 mil motoristas de
aplicativo se registram como MEI

O primeiro Microempreendedor Individual (MEI) do país
nesta categoria, Marcelo Pereira de Souza, conversa com a
imprensa, nesta sexta-feira (30),
às 12 horas, para falar sobre os
benefícios da formalização.
O Comitê Gestor do Simples Nacional publicou no
Diário Oficial da União a
alteração da resolução 140,
de maio de 2018, que dispõe
sobre o Regime Especial
Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional).
Ao se tornar um MEI, o
motorista tem vantagens,
como a cobertura previdenciária e emissão de nota fiscal. Até o momento o país

registra 1.577 formalizações
de motorista de aplicativo.
Os motoristas de aplicativos estão descritos na categoria de outros transportes
rodoviários de passageiros
não especificados. Com isso,
como MEI, o profissional
garantirá a cobertura previdenciária com auxílio-doença, aposentadoria por idade
ou invalidez e auxílio-maternidade, entre outros.
Ao se tornar um Microempreendedor
Individual, os profissionais pagarão mensalmente um
imposto fixo de R$ 54 e
poderão abrir conta corrente
empresarial. O faturamento
máximo da categoria é de
R$ 81 mil anualmente, o que
equivale a R$ 6.750 por mês.

PERFIL DO PRIMEIRO MEI
Marcelo Pereira de Souza, 42 anos, deixou de ser CLT em janeiro deste ano, após sair da empresa em que trabalhava com guinchos. Com isso,
aderiu à profissão de motorista de aplicativo. No entanto, sentiu falta de
ter direitos amparados, já que como CLT, tinha diversos benefícios, entre
eles o auxílio ao INSS e a contribuição previdenciária. Se formalizar como
MEI, portanto, foi a forma que ele encontrou para retomar seus direitos
enquanto trabalhador. Marcelo foi o primeiro motorista de aplicativo a
aderir ao programa: apenas 17 minutos após o lançamento dessa
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Ministério da Saúde
envia mais de um
milhão de doses extras
da vacina aos estados
Nesta semana o Ministério
da Saúde começou a enviar
mais de um milhão e meio de
doses extras da vacina tríplice
viral para todos os estados.
Essa medida tem objetivo
de garantir a proteção de todas as crianças de seis meses
a 11 meses e 29 dias contra
o sarampo. Desse total, 56%
foi enviado para o estado de
São Paulo, que concentra
99% dos casos e que acaba
de registrar a primeira morte
por conta da doença.
O envio dessas doses extras
da vacina é uma resposta imediata do Governo Federal por
causa do crescimento de casos
de sarampo em alguns estados.
“A vacina do sarampo é
altamente efetiva, capaz de
induzir a proteção contra todos os genótipos do vírus
circulante no mundo. A sua
efetividade vai depender do
número de doses prévias e da
idade. A efetividade da vacina
nas crianças menores de um

ano é de 84%. Por isso que
essa é a dose zero, por isso
que nós não podemos deixar
de vacinar a criança de acordo com o calendário vacinal,
aos 12 meses e aos 15 meses,
como nós estamos reiterando
em todos os momentos que
temos oportunidade de falar sobre isso”, comentou o
secretário de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber.
De acordo com a nova
atualização do boletim epidemiológico, nos últimos
90 dias, o Brasil registrou
2.331 casos confirmados de
sarampo, em 13 estados: São
Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina,
Distrito Federal, Bahia, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo,
Sergipe, Goiás e Piauí.
Apesar disso, esses casos
são considerados emergências locais e não um surto
nacional.
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CPFL Paulista investe R$ 3,9
milhões na região de Barretos
Recursos foram destinados à ampliação da capacidade de subestações,
ligação de novos consumidores e instalação de tecnologias mais eficazes
Em busca da constante
melhoria nos serviços oferecidos à população, a CPFL Paulista investiu R$ 3,9 milhões
no primeiro semestre de 2019
na expansão, manutenção e
modernização da rede de distribuição de energia que abastece a região de Barretos.
Os aportes vão tornar mais
seguro e confiável o fornecimento para os 60 mil consumidores de Barretos e Severínia.
A distribuidora, que atende
ao todo 4,5 milhões de clientes em 234 cidades do interior
de São Paulo, destinou os recursos para iniciativas como
a ampliação da capacidade
e a implementação de novas
subestações, a atualização
da infraestrutura para a ligação de mais consumidores, a
substituição de equipamentos
antigos por tecnologias mais
eficazes e a criação de se-

gundas fontes de alimentação
para certos municípios.
Do total, R$ 1,2 milhão foi
direcionado para melhorias
e manutenções do sistema,
como troca de postes, reforço
da rede secundária e instalação
de espaçadores e cabos mais
resistentes a interferências,
além de reparos emergenciais.
A empresa também alocou R$ 1,6 milhão para o aumento da capacidade de carga
das subestações e linhas de
transmissão dos municípios.
A infraestrutura ajuda a rede
a suportar o crescimento da
demanda de maneira estável
e segura, além de tornar o
abastecimento de energia na
região mais flexível e seguro.
Segundo a empresa, vale
mencionar que outros R$ 284
mil foram investidos na ligação
de novos clientes, por meio da
ampliação da rede elétrica e da

instalação de novos medidores.
Cabe destacar ainda os R$ 838
mil aplicados na realização de
projetos especiais, como investimentos na modernização do
sistema de distribuição e em
redes inteligentes.
Um dos principais objetivos dos aportes na área é
a instalação de novos religadores, equipamento que
restabelece o fornecimento
de energia elétrica de forma
automática para um número
maior de consumidores em

casos de ocorrência.
Os valores aplicados no
serviço e na infraestrutura
de distribuição reforçam o
compromisso da CPFL Paulista com o cliente. “A empresa investe continuamente
em melhorias em sua área
de concessão, afinal queremos garantir qualidade no
fornecimento de energia e no
crescimento das comunidades onde estamos inseridos”,
reforça Roberto Sartori, presidente da CPFL Paulista.

“Decisão que anulou condenação
da Lava Jato respeita ampla
defesa e pode se estender a outros
réus”, afirmam especialistas

Espalha Samba inicia vendas
de Festival de Massas
visando o Carnaval de 2020

O plenário do Supremo
Tribunal Federal deverá reavaliar a tese que fundamentou a
decisão da Segunda Turma da
Corte, que anulou a condenação do ex-presidente do Banco
do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendine, na Lava-Jato por
uma questão processual.
O ministro Edson Fachin
encaminhou ao colegiado caso
semelhante envolvendo o ex-gerente da Petrobras, Márcio
de Almeida Ferreira. Ainda
não há data para julgamento.
Segundo especialistas em
Direito e Processo Penal, a decisão está amparada na segurança jurídica, pois não houve
o devido processo legal, haja
vista que a última manifestação deve ser da defesa técnica e no caso em que houve a
nulidade, a defesa teve que se
manifestar antes do delator,
quebrando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
“A decisão pode ter impacto em outros processos da
Operação Lava Jato, já que
em todos outros casos poderá
ser invocado o efeito extensivo do recurso, com benefício a outros réus”, destacam
os especialistas em Direito e

O Cordão Carnavalesco
Espalha Samba inicia nesta
sexta-feira (30), o seu Festival
de Massas, que visa arrecadar
fundos para organização do
Carnaval de 2020. São quatro
produtos de origem italiana ao
preço de R$ 25.
Estão à venda Rondelli
(presunto e mussarela), Sofioli (frango com catupiry),
Conchilione (quatro queijos)
e Nhoque (recheado com
queijo), disponibilizados em
embalagens de um quilo, que
serão entregues congelados
para os compradores, no dia
9 de novembro, das 10 às 14
horas, na Rua 10, 0271, entre
as avenidas 35 e 37.
“Como das vezes anteriores, as promoções do Espalha
Samba são feitas com um tempo de vendas estabelecido até

Processo Penal, professores
da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, Rogério Cury e
Edson Knippel.
“Estamos diante de uma
reviravolta que deverá ter
grande impacto na Operação
Lava Jato, com grande número de recursos”, frisa o também especialista em Direito e
Processo Penal, sócio da Pantaleão Sociedade de Advogados, e membro da Comissão
Especial de Direito Penal da
OAB, Leonardo Pantaleão.
Ao todo, 32 sentenças que
envolvem 143 réus da Lava-Jato em Curitiba podem ser
enquadradas em decisão semelhante à da Segunda Turma. Réus da operação no Rio,
como o ex-governador Sergio
Cabral, também avaliam apresentar recursos.

a entrega. Serão mais de dois
meses para buscar as adesões.
As promoções anteriores foram um sucesso pela qualidade dos produtos e a forma que
a coordenação do grupo trabalha. E, é vendendo massas
que o Espalha Samba faz o seu
Corso Carnavalesco ao ritmo
das tradicionais marchinhas”,
observa a Cristiane Cardoso,
da coordenação social.
“Temos vários colegas na
tarefa de vendas. Quem desejar adquirir um dos produtos pode ligar no telefone 17
981334529 ou enviar um zap”,
completa a coordenadora.
O carnaval 2020 do Espalha Samba está confirmado
para o dia 22 de fevereiro de
2020, sábado de Carnaval,
com concentração na Rua 10
entre as avenidas 35 e 37.
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Equipe de ciclistas se destaca em liga de Mountain Bike
Com apoio da secretaria
municipal de Esportes e Lazer, a equipe de ciclistas barretenses conquistou dois primeiros lugares em provas da
tapa final de Mountain Bike/A
LIGA, disputada no último
domingo (25), em Olímpia.
Os barretenses também
conquistaram um primeiro, um
segundo e dois terceiros lugares
em rankings, além de um quarto lugar e um nono em provas.
O desempenho dos atletas
foi o seguinte: Antônio Donizete Pelegrini – 1º lugar na
prova e 1º lugar no Ranking
Geral – categoria sub 60; Cléber Pietro – 1º lugar na prova

e 2º lugar no Ranking – categoria sub 50; Bruno Garcia –
4º lugar na prova e 3º lugar no
Ranking Geral – categoria sub
40; Rodrigo Toneloto – 9º lu-

gar na prova e 6º no Ranking
– categoria sub 40; e Flávio de
Paula – 3º lugar no Ranking –
categoria sub 45. Na foto, o
ciclista Bruno Garcia.

Barretos termina Jogos Regionais
do Idoso na 14ª colocação
A delegação de Barretos
terminou os Jogos Regionais do Idoso (Jori) na 14ª
posição. Um dos destaques
barretense foi a medalha de
bronze nas malhas.

A delegação de Ribeirão
Preto foi a campeã com 153
pontos. A segunda colocação
ficou com Sertãozinho e Taquaritinga em terceiro lugar.
A competição reuniu mais de

2.600 participantes de, no mínimo, 60 anos de idade. Entre
os dias 26 e 31 de outubro,
Jundiaí sedia a grande final
estadual, com os mais bem colocados nas oito etapas locais.
Casal Shirley e Emiliano
conquista ouro em dança nos
Jogos dos Idosos - Competindo na categoria 80 Anos,
o casal barretense Emiliano
Viana – Shirley conquistou a
medalha de ouro na disputa de
dança nos jogos. O secretário
municipal de Esportes e Lazer,
Dorivaldo de Almeida Júnior,
Lilico, disse que a conquista é
um grande prêmio não só para
Barretos, mas para o casal, que
vem defendendo Barretos em
várias edições do evento. “Eles
estão de parabéns. É um título
muito merecido”, afirmou Lilico.

