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1º DE MAIO: DIA DO TRABALHADOR? - “Nos últimos meses, posicionamentos da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)
têm se chocado com propostas do presidente da República, Jair Bolsonaro. A mais recente elevação de temperatura ocorreu horas
antes do começo do encontro da CNBB, na cidade de Aparecida(SP), em a divulgação de uma nota sobre o Dia do Trabalhador, com
críticas duras à reforma da Previdência.”.
EDITORIAL - Leia na página 2
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23ª Festa Italiana começa
nesta sexta e vai até domingo

Expectativa é receber 6 mil pessoas junto
à Igreja Nossa Senhora do Rosário

17º Barretos Motorcycles
começa nesta sexta-feira

A comunidade da Igreja
Nossa Senhora do Rosário (localizada na avenida 1 entre as
ruas 20 e 22) coloca literalmente “a mão na massa” para que
a tradicional Festa Italiana se
torne realidade todos os anos.
Segundo os organizadores,
aproximadamente 350 voluntários atuam na produção
dos alimentos, entre massas,
recheios e molhos, tudo feito
artesanalmente, com zero de
produtos comprados prontos.
São os voluntários que,
também, buscam por patrocinadores. Cerca de 120 crianças
e adolescentes já estão com todas as atividades artísticas ensaiadas, para alegrar o público
com as apresentações típicas
que homenageiam Brasil e Itá-

lia, entre outras atividades.
Para esta que é a 23ª edição do evento, que acontece
neste final de semana, foram
produzidas 2100 lasanhas,
2195 nhoques e 180 kg de macarrão. No cardápio ainda tem
frango com polenta, pizzas e
focaccia, com porções bem
servidas e preços que variam
de R$ 8,00 a R$ 12,00
O palco receberá 25 atrações entre danças e shows
musicais e também contará
com a presença do grupo de
ballet da escola Guta Bampa.
Todos os dias haverá celebração da missa, às 19 horas, sendo seguida das atividades de
festa. Quem quiser comer em
casa também pode comprar os
itens do cardápio e levar.

Grêmio empossou nova diretoria na
comemoração do 109º aniversário

Motociclistas de todo o país
se preparam ou já pegaram a
estrada rumo a Barretos. O 17º
Barretos Motorcycles começa
nesta sexta-feira, 3, e segue até
domingo, 5, com uma extensa programação dedicada aos
apaixonados pelas duas rodas.
Página 5

Grande expectativa para o show Encontro de Gerações Sertanejas
No dia 11 de maio, o Rio
das Pedras Country Clube
traz para os amantes de uma
boa música sertaneja, o show
“Encontro de Gerações Sertanejas”. O evento apresentará a
dupla João Pedro & Cristiano
com seus grandes sucessos, o
cantor Kadu Velasco e o Dj
Giuliano Capucho tocando os
melhores Hits. Associados do
clube, em dia com as mensalidades, têm entrada gratuita e
o visitante pode adquirir o ingresso antecipado no valor de R$ 50,00. As mesas estão sendo vendidas a R$ 90,00 com direito a 1 porção de frios. Os ingressos não estão inclusos.
TORNEIO DE PESCA - A diretoria do clube agendou para o dia 19 de maio, mais um Torneio
de Pesca. O evento esportivo será no Pesque & Pague da sede de campo e as inscrições estão
abertas para associados e visitantes na sede central do clube.

A posse da nova diretoria do Grêmio Literário e Recreativo, de Barretos, foi realizada no último dia 26, na sede social, reunindo associados,
convidados e autoridades. José Eberle Martins Filho assumiu a presidência, substituindo Hugo Resende Filho. Também foram empossados
o 1º vice-presidente, Carlos Alberto Queiroz de Carvalho Alves, e o 2º
vice-presidente, Fabiano de Sant´Ana dos Santos. Os demais membros
da diretoria são Marcelo Jamal Pereira (1º secretário), Lucas Henrique
Izidoro Marchi (2º secretário), Hugo Resende Filho (1º tesoureiro), Marco Aurélio Mariano Alves (2º tesoureiro), Marco Antônio Teixeira Corrêa
(diretor cultural), Danilo Gouveia Sebastião e Raphael Musse Duarte
(diretores de esportes), Sérgio de Franchi Facci (diretor de patrimônio),
Rodrigo Oliveira Duarte e Thiago Henrique Garcia (diretores sociais). Na
mesma data, clube comemorou seu 109º aniversário. O novo presidente gremista defendeu a continuidade da política de equilíbrio financeiro adotada nas últimas gestões e garantiu uma gestão descentralizada
com os demais diretores, buscando sempre ouvir os associados. Na
transmissão de cargo, o ex-presidente Hugo Resende Filho destacou as
obras e melhorias realizadas na praça de esportes e sede social, além
do saneamento financeiro e a responsabilidade fiscal em seu mandato.

O servidor público municipal, Nilton Vieira, assumiu no dia 26 de abril, a
direção do Instituto de
Previdência do Município
de Barretos. Vieira assumiu o cargo, após publicação oficial assinada
pelo prefeito Guilherme
Ávila e pelo secretário
municipal de Administração, Sílvio de Brito Ávila.
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Editorial

1º de maio: Dia do trabalhador?

Nos últimos meses, posicionamentos da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil) têm se chocado
com propostas do presidente
da República, Jair Bolsonaro.
A mais recente elevação de
temperatura ocorreu horas antes do começo do encontro da
CNBB, na cidade de Aparecida(SP), em a divulgação de
uma nota sobre o Dia do Trabalhador, com críticas duras à
reforma da Previdência.
Na mensagem, a CNBB diz
que a participação dos trabalhadores e dos sindicatos nas
discussões sobre o projeto “é
fundamental para a preservação
da dignidade dos trabalhadores
e de sua justa e digna aposentadoria, especialmente dos que se
encontram mais fragilizados”.
O clima na reunião reflete
os tempos de polarização política no país, com a expectativa nos bastidores de que haja
uma guinada conservadora na
cúpula, hoje comandada pela
ala considerada progressista.
Transcrevemos, a seguir, a
mensagem da CNBB para o
Dia do Trabalho de 2019.
“A Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil – CNBB,
através de sua Presidência, iluminada pela Palavra de Deus
e a Doutrina Social da Igreja,
se une aos trabalhadores e às
trabalhadoras, da cidade e do

campo, por ocasião do dia 1º
de maio, manifestando-lhes estima, solidariedade e gratidão.
O trabalho digno, para
além de cumprir a necessária
tarefa de prover as necessidades materiais, “constitui
uma dimensão fundamental
da existência do ser humano sobre a terra” (Laborem
Exercens, 4) e de sua participação na obra do Criador.
Urge assegurar o direito ao
trabalho e reafirmar a dignidade dos trabalhadores e
trabalhadoras, de modo a
garantir seu justo sustento e
de suas famílias, combatendo
o desemprego, o trabalho escravo, a precarização das relações de trabalho e a perda
de direitos trabalhistas, dentre outros problemas que têm
causado tanto sofrimento ao
povo brasileiro. Para tanto,
é indispensável a atuação dos
Poderes Públicos, bem como
a participação da sociedade
civil: empresários, sindicatos, igrejas, trabalhadores e
trabalhadoras. Neste esforço,
como ensina o Papa Francisco, “é preciso reconhecer um
grande mérito àqueles empresários que, apesar de tudo,
não deixaram de se comprometer, de investir e arriscar
para garantir o emprego”
(Papa Francisco, 22 de setembro de 2013). Ao mesmo

tempo, devemos reconhecer o
valor dos sindicatos, expressão do perfil profético da sociedade (Papa Francisco, 28
de junho de 2017).
Reafirmamos o princípio
orientador da Doutrina Social da Igreja sobre a primazia do trabalho e do bem comum sobre o lucro e o capital.
Nos nossos dias, difunde-se o
paradigma da utilidade econômica como princípio das
relações sociais e, por isso, de
trabalho, almejando a maior
quantidade possível de lucro,
imediatamente e a todo o custo, em detrimento da dignidade e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Manifestamos, de modo
especial, a nossa preocupação com o grave problema do
desemprego. A flexibilização
de direitos dos trabalhadores, institucionalizada pela
lei 13.467 de 2017, como solução para superar a crise,
mostrou-se ineficiente. Além
de suscitar questionamentos
éticos, o desemprego aumentou e já são mais de treze milhões de desempregados. O
Estado não pode abrir mão
do seu papel de mediador das
relações trabalhistas, numa
sociedade democrática.
A participação dos trabalhadores e dos sindicatos,
na discussão da Previdência

social, é fundamental para
a preservação da dignidade
dos trabalhadores e de sua
justa e digna aposentadoria,
especialmente dos que se encontram mais fragilizados
na sociedade. Reconhecer a
necessidade de avaliar o sistema não permite desistir da
lógica da solidariedade e da
proteção social através da
capitalização, como propõe
a PEC 06/2019. Também não
é ético desconstitucionalizar
regras da Previdência, inseridas na Constituição de 1988.
Nosso olhar volta-se também para os jovens. Segundo o
Papa Francisco, o desemprego juvenil é a “primeira e mais
grave” forma de exclusão e
de marginalização dos jovens
(ChristusVivit, 270). A impossibilidade de trabalho gera
a perda do sentido da vida e,
consequentemente, leva à pobreza e à marginalização.
Incentivamos os trabalhadores e trabalhadoras e as
suas organizações a colaborarem ativamente na construção
de uma economia justa e de
uma sociedade democrática.
Trabalhadores e trabalhadoras, sobre cada um de vocês
e de suas famílias, suplicamos
as bênçãos de Deus, pela intercessão de São José Operário e Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil”.

Opinião

Novas áreas de atuação no mercado
Como as universidades estão se preparando para isso

EXPEDIENTE

Para muitas pessoas, o
Dia do Trabalho é uma data
para ser lembrada uma vez
ao ano, mas para nós que
trabalhamos com educação
e formação de profissionais,
a preocupação com o tema
ocorre ao longo dos 365 dias.
Sempre estamos pensando
em como proporcionar a melhor formação, a todos àqueles
que buscam um curso superior
para se preparar para o mercado de trabalho, atual e futuro.
Não há dúvidas de que a
evolução das tecnologias digitais trará (e já está trazendo)
grandes transformações ao
mercado, aos empregos, aos
negócios e à sociedade, principalmente, para as profissões
que possam ser impactadas
por robótica, inteligência artificial e automação.
É muito óbvio dizer que
serviços de telemarketing serão substituídos por chat bots e
que no lugar dos atendentes de
fastfood entrarão, por exemplo, os terminais de autoatendimento, como nos bancos.
Podemos afirmar que muitas profissões tradicionais
serão fortemente impactadas
pela tecnologia no futuro,
como Administração, Jornalismo, Direito, Engenharia,
Medicina, entre outras.
Ser impactado é diferente
de ser extinto. Elas serão diferentes de como são constituídas hoje, vão incorporar mais
tecnologia, mais matemática
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e estatística, vão exigir maior
capacidade de análise e interpretação de dados, maior uso
de tecnologia aplicada aos
processos e aos negócios.
Não se trata de extinção,
mas de regeneração, afinal de
contas, precisamos aprender
ao longo da vida, para a vida e
para sempre.
E não é apenas com a extinção e a adaptação de empregos
e profissões que nos preocupamos, mas também com o surgimento de novas carreiras.
Uma vez colocada à disposição da sociedade, a tecnologia não pode ser mais retirada
(tomemos como base a própria internet para nos questionarmos: “será que ainda
conseguimos viver sem internet?”). Podemos afirmar que
conectividade,
tecnologia,
globalização, interação e novos serviços, vão gerar novas
rotinas de trabalho, mudando
a lógica do emprego formal
existente. Tudo deverá ser
mais flexível, tanto empregos,
quanto profissões.
Na primeira semana de
abril deste ano, o governo
chinês apresentou um de seus
novos programas estatais, o
“Made in China 2025”, que
tem como objetivo colocar o
país na liderança da indústria
hi-tech mundial, criando 13
novas profissões: Engenheiro
de IA (Inteligência Artificial),
Engenheiro de IoT (internet
das coisas), Engenheiro de
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big data, Engenheiro de computação na nuvem, gestor digital, técnico em modelagem
para arquitetura, operador de
e-sports, jogador de e-sports,
piloto de drone, analista de
dados em agricultura, instalador de IoT, operador de robô e
manutenção de robô.
Na Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios
do Centro Universitário Internacional Uninter, elencamos um
conjunto de tecnologias que vão
impactar empregos e profissões
nos próximos anos, entre elas:
internet das coisas (IoT), big
data, inteligência artificial (IA),
impressão 3D, blockchain, criptomoedas, e-commerce, marketing digital, business intelligence (BI), realidade aumentada,
redes sociais, omnichannel e
segurança cibernética.
Esses avanços nos levaram
à criação de mais de dez novos
cursos superiores de tecnologia,
com duração de dois anos cada
um, que incorporam as tecnologias apresentadas acima.
Os novos cursos são: Gestão de Startups e Empreendedorismo Digital, Negócios
Digitais, Varejo Digital, Assessoria Executiva Digital,
Blockchain,
Criptomoedas
e Finanças na Era Digital,
E-Commerce e Sistemas Logísticos, Gestão Global Trading: Negócios, Logística e

Finanças Globais, Coaching
e Desenvolvimento Humano,
Gestão Empreendedora de
Serviços e Gestão Estratégica
Empresarial.
Isso tudo sem falar em cursos de Gerontologia, Segurança Cibernética e Gestão de Organizações do Terceiro Setor.
Para o segundo semestre
de 2019 ainda estão previstos
os cursos de Bacharelado em
Design Gráfico, Design de Interiores e Design de Produto,
além de mais três cursos inovadores que envolvem o Design de Animação, o Design
de Games e o Design Editorial, todos eles voltados às
novas tendências e evoluções
tecnológicas da atualidade,
como a produção de produtos
e materiais para o meio digital, textos, animações e jogos.
Elton Ivan Schneider
Diretor da Escola Superior de Gestão,
Comunicação e Negócios do Centro
Universitário Internacional Uninter
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» PÓRTICOS LUMINOSOS NAS ENTRADAS DA CIDADE
O vereador Sebastião Misiara pediu ao prefeito Ary Ribeiro de Mendonça, para dotar Barretos de pórticos luminosos. A reivindicação aconteceu em 3 de novembro de 1975.
» UM VELÓRIO PARA O RITO DE PASSAGEM
A criação e construção de um velório municipal em
Barretos foi solicitada pelo vereador Wilson Bonatelli, ao
prefeito Ary Ribeiro de Mendonça, em 18 de abril de 1976.
» LEI DE GIDRÃO CRIOU CODEMA
Lei ordinária assinada no dia 17 de junho de 1980, pelo
presidente da Câmara, Gidrão Mefle Gidrão, criava o CODEMA (Conselho Municipal do Meio Ambiente).
» JORNALISTA É PATRONO DE PLENÁRIO
Resolução de 22 de outubro de 1985, assinada pelo
presidente Francisco Andrade, denominava o plenário da
Câmara barretense de “Vereador Ruy Menezes”.
» PANELA VELHA É QUE FAZ COMIDA BOA
Sérgio Bavani, conhecido artísticamente como Sérgio
Reis, foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de
Barretos, através de decreto legislativo do então presidente, Osvaldo Caiel Filho, em 4 de abril de 1995.
» UMA PROFESSORA CIDADÃ BARRETENSE
A professora Graça Lemos tornava-se Cidadã Honorária de Barretos no dia 8 de maio de 2002, conforme decreto legislativo do então presidente José Rubens de Souza.
» NO FRESCOR DA BRISA DO MAR
O ex-prefeito Emanoel Carvalho participou em abril
de 2005 do Congresso dos Municípios, realizado na Praia
Grande, litoral paulista.
» DIPLOMAS DE AVENTUREIRO E DESBRAVADOR
Na quarta-feira (8), às 20 horas, a Câmara Municipal realiza a sessão solene para entrega dos Diplomas de Aventureiro e Desbravador de 2019. As homenagens foram instituídas
em Barretos por meio da Lei Municipal de autoria do vereador Euripinho (PDT) e da vereadora Paula Lemos (PSB).
» QUEM FORAM OS BENEFICIADOS COM PROGRAMA
O vereador Dutra (PSDB) deseja saber quantas e quais foram as empresas beneficiadas com o PROINDEB (Programa
de Incentivos para o Desenvolvimento das Atividades Econômicos no Município de Barretos) na última década.
» PLATAFORMA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
A implantação de plataforma de travessia de pedestres
defronte a entrada e saída de todas as CEMEI’S de Barretos, foi reivindicada pelo vereador João Mulata (PSDB).
» PROTEÇÃO AOS ANIMAIS É TEMA DE AUDIÊNCIA
Audiência Pública para debater a proteção aos animais está
agendada para o dia 15, às 20 horas, na Câmara Municipal.
» ANDARILHOS DE TODOS OS CANTOS EM BARRETOS
Segundo o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), estão
despejando em Barretos, andarilhos de todos os cantos.
“Estamos recebendo uma carga que está deteriorando a
qualidade de vida de Barretos, sem que a administração
tome qualquer providência”, completou.
» A ESPERANÇA NO PREFEITURÁVEL
O vereador Raphael Oliveira (PRP) é esperança de
muita gente para suceder Guilherme Ávila (PSDB) na
prefeitura de Barretos.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Povos Indígenas e
Direitos Humanos: direito à multiplicidade ontológica na
resistência Tupinambá”, de André Augusto Salvador Bezerra, publicado pela editora Giostri.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “A juventude do teu corpo é breve. Utiliza-a para armazenar valores eternos.” (Joanna de Ângelis)

O empresário barretense Arthur Garcia, e o filho Gabriel,
estiveram no Rio de Janeiro dia desses em visita ao Hinode Fest
2019, e voltaram de lá com bastante novidades. É isso aí!!!

A terça-feira (30/04) foi dia de cantar parabéns para o pequeno Guilherme
Rafael Polizelli Diniz, que completou seus 5 anos. A festa foi em uma
chácara da cidade, e a data foi compartilhada ao lado dos pais, Rafael e
Brenda (foto), dos familiares e de seus amiguinhos. Felicidades!!!
Comemoração em
dose dupla para
Daniel Benevides
que celebrou mais
um aniversário
quarta-feira (1) e
Analli Venâncio
que brindará o seu
segunda-feira (6). É
só troca de amor e
carinho entre esse
casal apaixonado.

Marcell Sant’Anna, Maycon Nascimento e
Luís Paulo Salgueiro, não perdem uma boa
“party” e marcaram presença na 1ª edição
da NOSSA POOL, uma festa incrível que
aconteceu no último domingo (28/04) em
São José do Rio Preto. Sucesso!!!

Começa hoje o
Barretos Motorcycles
Sérgio e a esposa Lourdes Passareli
alçaram voos mais altos e estão turistando lá pelos lados de Framingham
, Massachusetts, EUA. Tudo de bom!!!

Parabéns para Aparecido Lopes
que festeja amanhã (4) mais um
aniversário, ladeado pelos filhos,
Felipe e Amanda, do neto Matheus, e
demais familiares. Tudo de bom!!!

Flash em Laine Almeida que mudou
o visual, e está in love com o seu novo corte
de cabelo. Mulher empoderada!!!

Claudia Regina Brianez brindou mais um ano
de vida segunda-feira (29/04). A comemoração
foi ao lado de suas filhas, Ana Carolina e Lorena,
demais familiares, e as felicitações ficaram por
conta dos amigos. Parabéns querida!!!

É com muita satisfação que os alunos do curso Técnico em Eventos
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo - Campus Barretos, convidam V.S.ª, para participar da
VI ENTEPREV - ENcontro TÉcnico de PRofissionais de EVentos.

O ronco dos motores já pode ser ouvido pelas ruas da cidade! Motociclistas
de todo o país se reúnem em Barretos hoje até domingo. As bilheterias
serão abertas a partir das 8h para o acesso dos visitantes. No período
da tarde a Feira Comercial já estará em funcionamento oferecendo aos
motociclistas diversas novidades do setor, tanto para os veículos quanto
para seus pilotos e passageiros. À noite, às 19h50, tem Trecho Urbano e DJ
Thomazini no Palco Motobar. Biquini Cavadão e Atitude 67 são as atrações
do Palco Principal cuja programação começa às 22h. No sábado, dia 4, as
atrações também começam pela manhã com a realização do Passeio de
Motocicletas (10h) que tem saída do Parque do Peão sentido à região
central da cidade onde é celebrada a Missa dos Motociclistas (Catedral do
Divino Espírito Santo – 11h). A programação do Palco Motobar começa às
13h30 com as bandas Folkers, Nice Trip, Psicodella e Rock Now. O Motobar
recebe também no sábado o Concurso Garota e Musa Motorcycles às
20h30. No palco principal tem O Épicco, Ventania, CPM 22 e Dom 12-12, a
partir das 20h30. Durante todos os dias na pista de acrobacia, acontecem
as apresentações das equipes WF Zerinho Power – com manobras em
tratores, e ainda Protork Phyra Show e Cachorrão Moto Show. No domingo,
dia 5, tem Renan Acústico no Palco Motobar a partir das 10h45 e manobras
a partir das 15h. (foto: Fábio Carvalho)
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Mães de alunos autistas têm encontro
com prefeito e conquistam novas verbas
O prefeito Guilherme Ávila recebeu nesta semana, em seu
gabinete, um grupo de mães de
crianças autistas, alunos da rede
municipal de ensino. Na oportunidade, as mães apresentaram pedido em prol da ampliação de verba
da prefeitura, para a AMA (Associação Amigos dos Autistas).
O prefeito anunciou um
novo convênio, com mais verba, a partir de agosto, dando
condições para a contratação
de mais profissionais e aumento do atendimento da demanda.
A AMA recebe atualmente R$ 8,9 mil e terá a partir de
agosto mais R$ 12,6 mil. Serão
contratados mais três pedagogos, um fonoaudiólogo, um terapeuta educacional, um fisioterapeuta, um psicólogo e um
cuidador, além de ser aumentada a carga horária do psiquiatra.

Atualmente, a AMA atende a 50 pessoas, sendo que
23 fazem terapia e estudam
na unidade e outras 27 fazem
terapia na sede da entidade e
estudam na rede regular de
ensino, através do projeto de
Educação Inclusiva, de acordo com a presidente, Lilian
Calixto Queiróz, que acompanhou as mães na reunião com
Guilherme Ávila.

Vivian Cristine dos Santos
Araújo, mãe presente na reunião, morava em São Paulo
e, desde 2015, está em Barretos, por ter recebido informações da qualidade do atendimento no município.
“Minha filha faz terapia na
AMA e estuda na Escola Olga
Abi Rachid Moraes. Eu tinha
muita dificuldade na capital, tanto na questão do transporte, como

no serviço prestado”, contou.
“Vejo Barretos muito a frente em qualidade de atendimento
e desenvolvimento dos autistas,
inclusive de grandes centros,
como São Paulo”, ressaltou.
Tanto ela como as demais
mães presentes na reunião, agradeceram ao prefeito pelo atendimento ao pedido da melhoria de
verba, frisando que será muito
importante para seus filhos.

Câmara Municipal faz
homenagem a crianças e
jovens de Barretos
Na próxima quarta-feira, 8
de maio, às 20 horas, a Câmara
Municipal realiza a sessão solene para entrega dos Diplomas de
Aventureiro e Desbravador do
ano de 2019. As homenagens foram instituídas em Barretos por
meio de uma lei municipal, de
autoria do vereador Euripinho e
da vereadora Paula Lemos.
O Diploma de Desbravador será entregue a Leonardo
Gangi de Santis (Clube Desbravadores Berberê), Felipe Duarte Euzébio (Clube de

Desbravadores Águia do Vale)
e Hemylly Lauren Calácio
Rodrigues da Cunha (Clube
dos Desbravadores Comitiva).
Recebe o Diploma de Aventureiro, Juliana da Silva Canto
(Clube de Aventureiros Águia
do Vale Júnior) e Arthur Renan
Otto Amorim (Clube dos Aventureiros Patrulha da Natureza).
A indicação dos homenageados foi feita pelos respectivos clubes, que analisam os
critérios de participação, dedicação e destaque nas atividades.

Prefeitura alerta proprietário
para limpeza de terrenos baldios

Geninho Zuliani é eleito vice-presidente estadual do DEM
Vice-governador Rodrigo Garcia será o novo presidente do partido em São Paulo
O deputado federal Geninho Zuliani foi eleito no
último domingo, durante
Convenção Estadual do Democratas, vice-presidente do
partido no Estado de São Paulo. Ao lado do vice-governador, Rodrigo Garcia, eleito
presidente estadual do partido, ele será responsável por
conduzir temas relacionados à
área de Assuntos Sociais.
A convenção contou com

Eleitores que não votaram nas últimas três eleições
devem regularizar situação até segunda-feira

Os eleitores que não votaram nas últimas três eleições
têm até a próxima segunda-feira (6) para regularizar a situação. Cada turno representa uma
eleição. Se a situação estiver irregular, o eleitor precisa ir ao
cartório eleitoral com um documento oficial com foto, comprovante de residência e título
de eleitor, caso ainda o tenha.
O início do processo pode ser
feito pela internet, por meio da

página do Tribunal Superior Eleitoral. Após o preenchimento das
informações pessoais, o eleitor
terá que imprimir a Guia de Recolhimento da União para quitar
a multa de R$ 3,51. Ao concluir
esse processo, o eleitor só precisará ir uma vez ao cartório eleitoral.
O eleitor que não regularizar a situação pode ter o título
cancelado, não podendo obter passaporte ou carteira de
identidade, nem receber salá-

rio ou proventos de empresas
e instituições públicas.
Também estará proibido
de participar de concorrências
públicas, obter empréstimos
de bancos federais e estaduais
e inscrever-se em concursos.
A lista completa de restrições
está na página do TSE.
O nome de quem tiver o título cancelado só será divulgado em 24 de maio pela justiça eleitoral.

a participação do governador,
João Dória, do presidente da
Assembleia Legislativa, Cauê
Macris, de Bruno Covas, prefeito de São Paulo, do senador
José Serra, de Gilberto Kassab (PSD), Guilherme Mussi
(Progressistas), além de prefeitos, secretários de Estado e
outras autoridades.
“Iniciamos aqui mais um
capítulo em nossa luta pelo
desenvolvimento do país, em
todas as esferas. Confesso que
estou muito feliz em poder
colaborar com o DEM, partido do qual faço parte há mais
de 20 anos, nesta nova função
que passo a exercer a partir de
agora”, disse Geninho.

A Prefeitura de Barretos
iniciou na semana passada,
por meio da secretaria municipal de Ordem Pública, a
limpeza de terrenos baldios
particulares, em cumprimento ao Código de Posturas. O
serviço está sendo feito por
empresa contratada, sendo
iniciado pelo bairro Mais Parque, na última de abril.
Conforme a lei, os proprietários foram notificados.
Quem não cumpriu a determinação foi multado e o serviço
está sendo realizado pela prefeitura. A conta, tanto da multa como do serviço prestado,

será lançada junto com o carnê do IPTU.
“A prefeitura está fazendo
a fiscalização por bairros, principalmente aqueles com maior
número de reclamações junto a
Ouvidoria e quantidade de terrenos baldios”, explicou o secretário municipal de Ordem
Pública, Cláudio Muroni.
“Este serviço será feito durante todo o ano. Alertamos
para que as pessoas cuidem
dos seus terrenos, evitem a
multa e a execução do serviço
pela prefeitura, já que cada um
pode contratar um profissional
particular”, acrescentou.
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Justiça Federal em Barretos determina desocupação
voluntária de apartamentos invadidos do conjunto Luis Spina

A 1ª Vara Federal de Barretos determinou, em ação de
reintegração de posse movida
pela Caixa Econômica Federal, o prazo de 15 quinze dias
para a desocupação voluntária
do Bloco 4 do Condomínio
Residencial Turin, no Conjunto Habitacional Luis Spina..
A Caixa, autora da ação,
alega a necessidade de realizar reparos nas estruturas
dos edifícios. As 20 unidades
do bloco 4 estão interditadas

pela Defesa Civil do município desde fevereiro de 2016,
devido à ocorrência de vários
incêndios no local.
De acordo com um boletim de ocorrência lavrado em
19 de setembro de 2018, foi
constatada a ocupação ilegal
por parte de invasores ou ocupantes não identificados.
Em sua decisão, o juiz federal, Alexandre Carneiro Lima,
determina que a citação seja feita pessoalmente aos ocupantes

que forem encontrados no local
e por edital para os demais.
“Resta evidente o risco de
vida sob o qual se encontram
os ocupantes da edificação, o
que demanda medida urgente.
O auto da interdição já faz referência à possibilidade de novos
incêndios”, afirmou o despacho.
O magistrado autorizou,
ainda, o uso de força policial,
caso decorrido o prazo, não seja
constatada a desocupação total
do Bloco 4 do condomínio.

Impacto da cultura cafeeira é
tema de exposição em Barretos
Parceria entre SISEM-SP e ACAM Portinari revela
importância do café para o Nordeste paulista
O Museu Histórico, Artístico e Folclórico Ruy Menezes recebe, a partir deste sábado, dia 4 de maio, a exposição
“Memórias afetivas e cultura
do café na região Nordeste
paulista”. São 12 painéis que
contam, por meio de fotos e
textos, o impacto do cultivo
cafeeiro na formação do patrimônio cultural material e
imaterial da região, em especial nos séculos XIX e XX. A
entrada é gratuita.
Coordenada e produzida
por Cibeli Moretti de Oliveira
e Evandro Junior Ferreira da
Silva, a mostra foi selecionada pelo Edital de Chamada
Pública para Exposições Itinerantes da ACAM Portinari,
realizado em parceria com o
Sistema Estadual de Museus
(SISEM-SP), instância da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do
Estado de São Paulo.
A cultura do café nas principais cidades da região; os tipos de café; produção, colheita, armazenagem e torrefação;
o impacto do café para a eco-

nomia regional; arquitetura de
fazendas e vilarejos cafeeiros;
além de curiosidades e memórias afetivas, são temas que
compõem a mostra.
“Com este projeto, esperamos evidenciar a relação da
cultura do café – seus personagens, objetos e memórias –
com a formação da identidade
cultural das regiões de Barre-

tos, São José do Rio Preto e
Araçatuba, por meio de vestígios que hoje são encontrados
em fazendas, vilarejos e museus locais”, argumenta Evandro Júnior.
Até o fim do ano, a mostra
também passará pelos municípios de Guaíra, Bady Bassitt, Ubarana, Ilha Solteira,
Penápolis e Birigui.

Mercadão comemora 60
anos com shows diversificados
O Mercadão Municipal, denominado de “Henrique Arutim - Toninho da Casa do Algodão”, comemora seis décadas
de história neste mês de maio e
a prefeitura, por meio da secretarias de Indústria e Comércio,
e da Cultura, realiza shows no
local, até o próximo domingo
(5), com entrada gratuita.
Inaugurado em 6 de maio de
1959, o local tornou-se referência
de comércio popular na cidade.
Para marcar a comemoração de seus 60 anos, a programação completa segue a seguinte: sexta-feira (3 de maio):
19h30 (Grupo de samba Sem
Destino); sábado (4 de maio):
14 horas(Viola e Saudade, com

as duplas Fernando Henrique
&Gabrielly, Elias & Decinho
e Decão da Viola &Itamir) e
domingo (5 de maio):10 horas (Coral Raízes, de Guaíra);

11horas (Regis & Robson),
12h20 (Catira Espora de Prata),
13h30 (Batista Faria, cover do
cantor José Rico) e 13h45 (Clube da Viola Coral e Catira).
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Título de Eleitor tem novo formato a partir deste mês
Poupatempo inicia mudança que atende a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
A partir deste mês de
maio, todos os postos Poupatempo no Estado de São Paulo
passam a entregar o título de
eleitor em novo formato.
O documento será impresso em papel sulfite branco,
com dados de filiação do eleitor e código de validação (QR
Code) no lugar da assinatura.
Com os dados do documento o eleitor pode ter acesso à versão digital do título,
após as informações terem
sido processadas pela Justiça Eleitoral. O aplicativo
e-Título para celulares está
disponível gratuitamente nas
lojas AppStore (sistema IOS)
ou Google Play (sistema Android). Basta preencher os dados na página inicial.

A mudança na forma de
emissão do Título de Eleitor
atende à resolução Nº 23.562,
de 22 de março de 2018 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Nos postos Poupatempo, a
mudança já começou em fase
de testes e, a partir deste mês,
passa a valer para todas as
unidades que prestam serviços eleitorais no Estado.
O modelo do título eleitoral anterior, nas cores verde
e branca, permanece válido,
podendo ser emitido enquanto houver disponibilidade de
material nas unidades da Justiça Eleitoral.
Para ser atendido nas unidades do Poupatempo ou do TRE
é necessário agendar horário.
O eleitor deve levar: documen-

to oficial de identificação (RG,
carteira de trabalho, carteira
profissional emitida por órgão
criado por lei federal, certidão
de nascimento ou de casamento); comprovante de residência
(contas de água, luz, telefone,
celular ou bancárias, contendo
nome e endereço e com data
de até três meses); e título eleitoral, caso o tenha.
Caso o eleitor deseje,
pode incluir seu nome social
no documento, isto é, a designação pela qual a pessoa
que é travesti ou transexual
se identifica e é socialmente
reconhecida. No Título Eleitoral constará apenas o nome
social; o nome civil permanecerá no cadastro para fins administrativos.

Governo paulista faz força-tarefa
para cobrar R$ 1 bilhão de ICMS No primeiro trimestre do ano “novo”,

Cobrança a inadimplentes começa nesta quinta e segue por todo o mês de maio
A secretaria da Fazenda
paulista vai atrás dos devedores. O trabalho teve início
nesta quinta-feira (2). Durante
todo o mês de maio, os fiscais
farão uma força-tarefa para
cobrar mais de R$ 1 bilhão
em débitos de ICMS dos contribuintes com o Estado.
A Fazenda identificou

companhias ativas e com dívidas elevadas do tributo. O
órgão selecionou 346 empresas que, juntas, somam rombo
superior a R$ 1 bilhão, sendo
R$ 700 milhões já inscritos na
dívida ativa.
Apesar de não recolherem
os impostos, as empresas selecionadas pela Fazenda emiti-

ram mais de R$ 8 bilhões em
documentos fiscais só em 2019.
Essa operação não ocorria
desde 2015, segundo o coordenador da administração tributária da secretaria, Gustavo
Ley. Atualmente, o estoque
de débitos declarados e não
pagos está em R$ 5,2 bilhões.
(Foto ilustrativa)

mais desemprego e mais desalento

Total de desempregados aumentou em 1,2 milhão em três meses e foi a quase 13,4
milhões. A subutilização da força de trabalho (25%) bateu recorde, segundo o IBGE

Professor da FGV EMAp acredita que casos de dengue
e chikungunya podem aumentar até o fim de maio
O médico epidemiologista
e professor da Escola de Matemática Aplicada da Fundação
Getulio Vargas (FGV EMAp)
Eduardo Massad acredita que
os casos de dengue e chikungunya devem crescer até o final
deste mês. Segundo ele, apesar
de a temporada de chuvas ter
chegado ao fim, a proliferação
do mosquito Aedes aegypti tende a continuar porque seus criadouros – depósitos de água no
nível do solo e nos lixos – ainda
permanecem encharcados.
Outro motivo é a maior circulação no país do subtipo 2 do vírus
que causa a doença – entre quatro
possíveis. “Nos últimos anos, o
subtipo predominante foi o tipo 1,
seguido do 4 em algumas regiões.
Os dados da rede de saúde analisados este ano mostram que 85%
dos casos de dengue registrados
são do subtipo 2. Portanto, as pessoas estão mais suscetíveis a esse
tipo”, explica Eduardo Massad.
Em relação ao controle eficiente do Aedes aegypti, o professor da FGV EMAp diz estar
muito pessimista. De acordo
com ele, o mosquito é a terceira

maior praga urbana, perdendo
apenas para os ratos e baratas.
“O mosquito é muito adaptável, é impossível erradicá-lo.
Contudo, existe um movimento
de pessoas que não acreditam
na eficácia das vacinas e não
aceitam a vacinação contra a
febre amarela, uma das doenças transmitidas pelo mosquito.
Isso é inadmissível, porque prejudica os níveis de cobertura”,
aponta Massad. Uma das medidas para amenizar os casos de
febre amarela, o pesquisador
aponta, é vacinar os macacos
de parques e áreas verdes dos
grandes centros urbanos.
Nos últimos três anos, Massad lembra que houve poucos
casos de chikungunya e outros
raros de dengue e zika, quando
comparado com anos anteriores.
“Esse fato é um mistério, por
que não se deve a medidas de
controle. Provavelmente, os fatores climáticos que reduziram a
quantidade de mosquitos foram a
causa da queda. Ainda não sabemos se teremos um surto de febre amarela urbana, mas teremos
a silvestre, que é a transmitida

por macacos”, explica o médico
epidemiologista. Para ele, não há
medidas novas na prevenção das
doenças transmitidas pelo aedes
aegypti no Brasil e no mundo,
além da tentativa de eliminar o
criadouro do mosquito.
Sarampo – O professor e
pesquisador da FGV EMAp diz
que o governo federal não se preparou e não conseguiu controlar
a transmissão do sarampo trazida por imigrantes venezuelanos.
“Os níveis de cobertura estão em
torno de 80%. O certo é chegar a
95%. O movimento contra a vacina prejudica a erradicação de uma
doença que matou recentemente
pessoas na Itália e na França.
Obesidade – Eduardo Massad lembra ainda de outra epidemia: o problema da obesidade no país, que, de acordo com
ele, é a que mais gera danos à
sociedade. “Ela causa hipertensão, diabetes e diversas outras
doenças. A principal medida
para controlá-la é a educação e
uma política que proíba propagandas de alimentos obesogênicos”, aponta o pesquisador da
FGV EMAp.

No primeiro trimestre do
“novo” governo, o número
de desempregados cresceu
10,2%, em 1,2 milhão, para
um total de 13,387 milhões,
segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad) Contínua, divulgada
na manhã desta terça-feira
(30) pelo IBGE.
A taxa de desemprego foi a
12,7%, ante 11,6% no último
trimestre do ano. Não variou
significativamente em relação a igual período de 2018
(13,1%). O total de ocupados
(91,863 milhões) caiu 0,9%
no trimestre, com menos 873
mil. A subutilização da força
de trabalho é recorde e o desalento continua subindo.
A taxa de subutilização,
que indica gente que poderia

estar trabalhando mais, atingiu 25%, o maior nível da
série histórica, iniciada em
2012. A população subutilizada chega a 28,3 milhões, com
acréscimo de 1,5 milhão de
pessoas no trimestre e de 819
mil em 12 meses.
De acordo com o IBGE, o
número de pessoas desalentadas – que desistiram de procurar emprego – subiu também
nas duas comparações, somando 4,8 milhões. O percentual de desalentados manteve
o recorde da série (4,4%).
Considerados 12 meses,
o país abriu 1,591 milhão de
ocupações (1,8%). Mas o que
cresce é sempre o trabalho
informal. Basicamente, o emprego sem carteira (466 mil
a mais no período) e os tra-

balhadores por conta própria
(879 mil).
O número de empregados no
setor privado com carteira assinada foi estimado em 32,918
milhões, estável tanto no trimestre como em 12 meses.
O total de sem carteira
(11,124 milhões) caiu 3,2%
no primeiro período de 2019
(menos 365 mil) e cresceu
4,4% em relação a igual período do ano passado. Isso
aconteceu também com os
trabalhadores por conta própria: estável nos primeiros
três meses e com crescimento
de 3,8% em 12 meses.
Estimado em R$ 2.291, o
rendimento médio ficou estável no início do ano. E teve
crescimento de 3,3% em relação a 2018. (Fonte: RBA)
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Governador pede doação de terreno para construção da Casa do Rotary
O prefeito de Barretos,
Guilherme Ávila (PSDB) recepcionou em seu gabinete o
governador Luís César Rodrigues, do Distrito 4480 do Rotary Internacional.
O encontro aconteceu no
dia 18 de abril para solicitar a
doação de terreno para a construção da Casa do Rotary Paul
Harris. “Apresentamos a proposta da construção e pedimos a doação de terreno para
a implantação deste projeto”,
disse Rodrigues.
O presidente do Rotary

Club de Barretos, Amadeu Ferreira Dutra, explicou ao prefeito os objetivos do Rotary que,
desde 1936, está presente na
comunidade barretense, prestando serviços para melhorar
a qualidade de vida, possuindo
como base filosófica a prestação de serviços comunitários.
Amadeu Dutra ainda esclareceu que o clube foi declarado de utilidade pública
por lei municipal em 1961.
“A doação do terreno sem
reservas nos permitirá buscar
investimentos que viabilizem

a construção de um complexo
onde funcionará uma casa de
apoio, que receberá pacientes e
acompanhantes em tratamento
no Hospital de Amor de Barretos, para hospedagem gratuita
e prestação de serviços auxiliares a saúde pública, com 18
leitos na primeira fase de construção”, explicou o rotariano
Fernando Castilho. “As demais
dependências contarão com
áreas institucionais, esportivas,
recreativas, terapêuticas e de
lazer”, concluiu. (Foto: Gustavo Silveira/Prefeitura)

O PROJETO
O projeto completo baseia-se em 24 apartamentos formando o desenho arquitetônico da Roda Rotaria
(vista de cima) e que será concluída em uma segunda etapa. A manutenção da casa se dará, única e exclusivamente, por doações de rotarianos, clubes e distritos rotários e de voluntários, bem como, por meio
da realização de um evento anual onde será promovida a integração dos companheiros e a prevenção do
câncer.Trata-se de um projeto humanitário com ênfase na assistência médica, terapêutica e psicológica
adulta e infantil, exercendo como atividade secundária a prevenção do câncer. Almejando sempre alcançar
na prática, o que está exarado nas belas palavras do nosso lema rotário: “Dar de si, antes de pensar em si”.

17º Barretos Motorcycles
começa nesta sexta-feira
Encontro considerado um dos principais do país
reunirá manobras radicais e muito rock´n roll

Motociclistas de todo o
país se preparam ou já pegaram a estrada rumo a Barretos.
O 17º Barretos Motorcycles
começa nesta sexta-feira, 3,
e segue até domingo, 5, com
uma extensa programação dedicada aos apaixonados pelas
duas rodas.
PROGRAMAÇÃO
A partir das 8 desta sexta-feira, 3, os portões estarão
abertos para a entrada dos
turistas, que poderão ocupar
seus lugares no camping e
também já conhecer as novidades do setor motociclístico
na Feira Comercial. A Feira
de Alimentação também estará em funcionamento com
Food Trucks e barracas com
diversas opções de cardápio.
A partir das 19 horas as equipes WF Zerinho Power, Cachor-

rão Moto Show e Protork Phyra
Show comandam a adrenalina
na pista de acrobacias.
As atrações musicais começam às 19h50, no Palco
Motobar, com Trecho Urbano e DJ Thomazini. Biquini
Cavadão e Atitude 67 são as
atrações do Palco Principal,
cuja programação começa
às 22 horas.
No sábado, dia 4, o Passeio
de Motocicletas sairá do Parque
do Peão às 10 horas, seguindo
pela Via das Comitivas até a
região central da cidade, onde
é celebrada a Missa dos Motociclistas (Catedral do Divino
Espírito Santo, às 11 horas).
As apresentações na Pista
de Acrobacias serão a partir
das 15 horas. A programação
do Palco Motobar começa às
13h30 com as bandas Folkers,

Nice Trip, Psicodella e Rock
Now.O Motobar recebe também, no sábado, o Concurso
Garota e Musa Motorcycles, às
20h30. No palco principal tem
O Épicco, Ventania, CPM 22 e
Dom 12-12, a partir das 20h30.
No domingo, dia 5, tem
Renan Acústico no Palco Motobar a partir das 10h45 e manobras a partir das 15 horas.
VENDA DE INGRESSOS
As vendas online foram
encerradas e as compras de pacotes para motociclistas estão
sendo feitas no setor de credenciamento do Parque do Peão.
Já os ingressos para pedestres, público que deixará
o veículo no estacionamento,
serão vendidos na bilheteria
do Parque, a partir das 8 horas
de sexta-feira, 3. O funcionamento é 24 horas.

Conta de luz terá
cobrança extra em maio
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou
que a bandeira tarifária neste mês
de maio vai ser amarela, com custo de R$ 1,00 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Vale
lembrar que, desde dezembro do
ano passado, a bandeira tarifária
estava verde em todo país, ou seja,
sem a cobrança extra. Segundo a
ANEEL, maio é o mês de início da
estação seca nas principais bacias
hidrográficas do Sistema Interligado Nacional e, embora a previsão
hidrológica para o mês indique tendência de vazões próximas à média histórica, o patamar da
produção hidrelétrica já reflete a diminuição das chuvas, o que eleva o risco hidrológico e motiva o acionamento da bandeira amarela. A agência reguladora informou, ainda, que é necessário
intensificar as ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício de energia.
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Barretense leva primeiro lugar em etapa da Copa Interior de Triathlon em Itatiba

José Sergio Prudente de Oliveira Filho, o “Cebola”, conquistou no último domingo (28),
em Itatiba, o primeiro lugar da
segunda etapa da Copa Interior
de Triathlon – Categoria Máster.
A disputa teve a participação de mais de 400 atletas. O

evento é promovido pela Federação Paulista de Triathlon.
O triatleta barretense, que
participou com apoio da secretaria municipal de Esportes e Lazer, afirmou que as
provas tiveram um maior grau
de dificuldade, mas que con-

seguiu se superar e vencer a
sua categoria.
A Copa Interior foi composta por seis modalidades:
Sprint Triathlon, Fitness Triathlon, Sprint Duathlon, Fitness Duathlon, Sprint Aquathlon e Fitness Aquathlon.

Caratê de Barretos conquista seis
medalhas no Campeonato Regional
Comandada
por Fábio Beirigo, a equipe de
caratê (categorias
infantil e máster)
da secretaria municipal de Esportes
e Lazer, conquistou 12 medalhas
(duas de ouro, quatro de prata e seis
de bronze), na 5ª
Copa Regional Sonho Vivo, disputada em Bebedouro, no último dia 27. Veja o desempenho dos atletas barretenses: OURO: Rafael e Roberto; PRATA: Miguel Felipe, Roberto, Dante e Luiz Felipe; BRONZE:
Renan, Alicia, Hanna, Dante, Victor e Cícero.

