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PRISÃO APÓS 2º GRAU: DURO GOLPE NA ROUBOCRACIA - “É correta a prisão do condenado depois do 2º grau, mas
a decisão do STF tem que ser substituída pela emenda constitucional pertinente. No mundo ocidental executa-se a pena
imposta após a confirmação de uma sentença condenatória na 2ª instância.”
EDITORIAL - Leia na página 2

Ano V - Edição nº 272 - Ditribuição Gratuita

Curta no Facebook a Fan Page
do jornal A Cidade - Barretos e Região
www.facebook.com/jornalacidadebarretos

“Nunca se chamou tão rápido, como agora,
os aprovados em concursos”, diz prefeito
Juiz julga
improcedente
ação movida
contra concurso
de 2002
A ação movida pelo Ministério Público pedindo a nulidade
do Concurso Público Municipal
de 2002 e, consequentemente,
a exoneração dos servidores que
foram nomeados através deste
concurso, foi julgada improcedente pelo juiz Carlos Fakiani Macatti,
titular da 2ª Vara Cível de Barretos. O Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Barretos,
que também foi réu no mesmo
processo, atuou na defesa dos
funcionários que seriam atingidos
pela procedência da ação. “Agora, os servidores públicos podem
ficar tranquilos, pois já não corre
nenhum risco de perderem o emprego”, comemorou o presidente
do sindicato, João Roberto dos
Santos, João Mulata.

Sebrae –SP
comemora
20 anos de
atividades em
Barretos e região

O escritório regional do
Sebrae-SP, em Barretos, comemora na próxima terça-feira, 24
de abril, 20 anos de atuação na
cidade. Para marcar a data, será
realizada uma palestra, “Voe sem
asas”, ministrada pelo empresário Augusto Aielo, às 19 horas, no
Barretos Country Resort & Convenções. O evento é gratuito e as
inscrições estão abertas. Durante
os 20 anos de atuação na região,
o Sebrae-SP já realizou mais de
300 mil atendimentos em 23
municípios. . “Temos muito que
comemorar com os nossos clientes, parceiros e, principalmente,
com a nossa equipe”, comentou
o gerente regional do Sebrae-SP,
Rafael Matos do Carmo.

O prefeito Guilherme Ávila e a secretária municipal de
Educação, Valéria Recco, anunciaram a convocação de mais
professores para o Sistema Municipal de Ensino de Barretos.
Até julho próximo, o total
de convocados será de 193
profissionais que, até 20 de
agosto, após a fase de capacitação e ambientação, estarão
trabalhando em sala de aula.
Além destes, o cronograma
estabelece chamadas de um

supervisor, um diretor de escola e um coordenador.
“Nunca se chamou tão rápido, como agora, aprovados em
concursos da prefeitura. Fizemos
uma primeira chamada e agora,
gradativamente, vamos chegar a
quase 200 profissionais da educação. Não se pode trocar o quadro
de uma só vez. É preciso uma capacitação e ambientação, por isso,
estamos fazendo gradativamente”, acrescentou Guilherme Ávila.
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BEC disputa quarto acesso
com a Portuguesa Santista

16º Barretos Motorcycles
começa nesta sexta-feira
Shows com Sepultura, Raimundos e Detonautas, manobras radicais e feira comercial estão na programação do encontro de motociclistas que acontece até domingo

O Barretos EC tenta na noite desta sexta, dia 20, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos,
obter mais um importante resultado no Campeonato Paulista da Série A3. Somente
uma vitória pode fazer o Touro
do Vale retornar a Série A2 do
Campeonato Paulista de 2019.
Ao longo dos últimos 8 anos,

as duas equipes se encontram pela
terceira vez na briga pelo acesso.
Nas duas primeiras decisões, em
2011 e 2014, o BEC venceu pelos placar de 4 a 1 (2011) e 1 a 0
(2014). Já em 1994, a Portuguesa
Santista comemorou um acesso
sobre o BEC, no Estádio Ulrico
Mursa, em Santos, pela Série
A3 daquele ano.

Comércio barretense
pode abrir neste sábado

O presidente da ACIB e do Sincomercio, Roberto Arutim, confirmou
que o comércio está liberado para abrir neste sábado, feriado de 21 de
abril. Porém, Arutim esclareceu que as empresas que não recolheram as
contribuições ao sindicato podem ser alvos de fiscalização. A autorização
de funcionamento está prevista na convenção coletiva assinada pelos
sindicatos patronal e de trabalhadores. Segundo Arutim, a convenção coletiva passou a ter força de lei com a reforma trabalhista. “As empresas
que recolheram as contribuições de forma espontânea, legalmente pela
convenção coletiva estarão aptas a trabalhar. Entendo que as que não cooperaram não poderão usufruir, até porque não contribuíram com a parte
financeira. Estamos seguindo o que foi legislado pela reforma trabalhista”,
esclareceu, em entrevista no começo desta semana.

Equipes profissionais apresentam manobras radicais na Pista de
Acrobacias durante os três dias de evento (Foto: André Monteiro)

Banda Lex Luthor realiza grande
show neste sábado no Rio das Pedras
A BANDA LEX LUTHOR realiza neste sábado, 21 de abril, a partir das
22 horas, no Salão Nobre
do RIO DAS PEDRAS,
um grande show. Com
todas as mesas “esgotadas”, os ingressos de visitantes podem ser adquiridos antecipadamente no
valor de R$ 50,00 cada,
até nesta sexta-feira (20), às 18 horas, na sede central do clube. Os
sócios em dia com suas mensalidades têm entrada gratuita no evento.

Praça Francisco Barreto recebe Circuito Sesc de Artes nesta sexta-feira
A programação do Circuito Sesc de Artes está confirmada para esta sexta-feira (20), das 16h30 às 21h30, na praça Francisco Barreto. Uma das atrações será o Coletivo Na Esquina, que apresentará espetáculo de performances circenses com mastro
chinês, trapézio fixo, malabares, lira, acrobacia de solo e mão a mão. A Orkestra Bandida apresentará o universo gipsy e cigano
do Oriente Médio em show que mescla o humor e o regionalismo brasileiro. Está confirmada também a apresentação do Coletivo Tralha, que oferecerá oficina em que o público é convidado a construir estruturas, levando em conta as palavras, as formas
e as cores.O evento tem a parceria da prefeitura e do Sindicato do Comércio Varejista.

O Parque do Peão recebe a
partir desta sexta-feira, 20, até domingo, 22, a 16ª edição do Barretos Motorcycles. A programação
oficial começa às 19 horas, com
as apresentações das equipes WF
Zerinho Power, Cachorrão Moto
Show e ProtorkPhyra Show. Os
shows no Palco Motobar começam às 20h30 com o tributo Renato Quase Russo. Detonautas
Roque Clube sobe ao Palco
Principal a partir das 22h30
e, na sequência, o evento se
transforma em uma balada
com a 5thAmazing Night.
Amanhã, sábado, 21, a
partir das 10 horas, tem Passeio de Motocicletas pelas
ruas de Barretos e, na sequência, às 11 horas, tem a Missa
dos Motociclistas na Catedral
do Divino Espírito Santo.
Ainda na programação tem
Psicodella às 17 horas e DZ6
com Tributo a Charlie Brown
Jr, a partir das 19 horas. O
concurso que elegerá Garota
e Musa Motorcycles será às
20h30, enquanto que o Palco
Principal recebe, às 22h30, a
banda Raimundos. Os músicos
do Sepultura se apresentam a
partir da meia noite e meia.
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Editorial

O cenário da presidência da República sem Lula
Preso desde o dia 7 em
Curitiba, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) enviou, por meio de seus advogados, novo recado aos militantes que estão acampados na
cidade em seu apoio. A mensagem foi lida para militantes
pelo vice-presidente nacional
do PT, Márcio Macedo.
O recado diz: “Queridos e
queridas companheiras e companheiros, vocês são o meu grito de liberdade todo dia. Se eu
não tivesse feito nada na vida,
e tivesse construído com vocês
essa amizade, já me faria um
homem realizado. Por vocês
valeu a pena nascer e por vocês
valerá à pena morrer”.
Este foi o segundo recado
enviado por Lula da prisão.
No outro, lido pela presidente
do PT, senadora Gleisi Hoffmann, o ex-presidente disse
confiar na Justiça.
Lula está cumprindo uma
pena de 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro,

pelos quais foi condenado em
segunda instância no chamado
caso do tríplex, da Operação
Lava Jato. Sua defesa afirma
que não há provas dos delitos
imputados ao ex-presidente.
A condenação em segunda
instância também pode levar
Lula a ficar inelegível, o que
dependerá de decisão da Justiça Eleitoral após o registro de
sua candidatura, em agosto. Até
o momento, o PT garante que
Lula continua sendo o candidato presidencial do partido.
Na primeira pesquisa Datafolha feita após a sua prisão, o
petista manteve a liderança das
intenções de voto, mas perdeu
apoio em relação ao levantamento feito em janeiro. Muito bem.
A pré-candidata Marina
Silva, também resolveu mandar seu recado nesta semana.
Não descarta concorrer às
eleições junto com Joaquim
Barbosa, o ex-ministro do
STF, do PSB, mas avisa: quer
ser candidata a presidente.
Segundo a pré-candidata, o

partido dela, a Rede, já decidiu
num congresso interno que deseja estar na cabeça de chapa.
Vale recordar que, em 2014,
Marina Silva ficou com 21%
dos votos e não chegou a ir
para o segundo turno. Marina
diz ter sido alvo de mentiras e
calúnias na última eleição.
Agora, nos cenários do Datafolha sem Lula como candidato, ela tem o segundo maior
índice de intenções de voto.
E, na semana de recados
daqui para acolá, Geraldo
Alckmin, presidente nacional
dos tucanos e pré-candidato à
presidência da República, admite que o melhor para o seu
PSDB é que Aécio Neves, primeiro réu dos tucanos na Lava
Jato, não seja candidato em
outubro. Alckmin afirmou que
a decisão de entrar ou não na
disputa por vaga no Legislativo, por causa do foro privilegiado, será do próprio Aécio.
Para o ex-governador de
São Paulo, não se pode comparar a situação de Aécio Neves

com a de Lula. Ele lembrou que
um já foi condenado e o outro
não. Além disso, segundo ele,
PT e PSDB têm posturas distintas em casos como esses.
O pré-candidato tucano à
presidência da República garantiu estar costurando uma
boa aliança, mas não quis dar
detalhes. Ao comentar o último Datafolha, em que aparece
com média de 8% das intenções de voto, disse que a eleição será decidida na reta final.
Apontado como destaque
da pesquisa, Joaquim Barbosa
passou a ter o nome cogitado
para alianças com vários pré-candidatos. Alckmin foi questionado em entrevista à Rádio
Bandeirantes se pensa em ter o
ex-presidente do STF ao lado
dele na campanha. Alckmin
disse ainda que pretende “levar uma palavra mostrando
que o Brasil tem condições de
crescer e gerar empregos”.
Enquanto isso, a caravana
das boas intenções segue. Por
enquanto, sem Lula.

Opinião

De Aquidauana a Barretos!
A noite inteira fiquei esperando
Você me ligar e falar que já vem!
A luz apagada atrás das cortinas
Com aquele perfume que você me deu...
E cadê você ? Que não chega logo!
Será que não vem pra me abraçar
Mas se abre a porta eu estou te esperando
Pois meu coração chama por você
Menino bandido que me faz mulher
Me arranha, me assanha pro seu bel prazer
Menino bandido me faz entender...
Esse amor desmedido, que eu quero saber
Se é só por prazer ou se é pra valer
(Amor desmedido/Miller Triffer)

EXPEDIENTE

Ei paixão! Você que vem
assim tal qual afluente sem
fim, vem forte como um rio
que leva nossas mágoas,
mas traz saudades, faz maldades e esmaga o peito num
encontro das águas.
Neste “voz & violão” de
“Amor Desmedido”, cuja letra sobredita faço referência,
parece dizer que a paixão segue um curso paralelo ao real
e cativo amor. Muitas vezes
com uma velocidade maior o
que dificulta o encontro em
condições propícias, o que
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nos traz um aprendizado que
ainda ao custo de dores e desilusões motivados pelo impulso do amor que quer gritar,
mas segura a voz.
E Juliana Monteiro fincada
no dedilhar das cordas solta o
amor que assanha e arranha na
lembrança maior do perfume
que ficou. Quem ouve Juliana
Monteiro percebe que a música não está ligada somente a
notas, melodias, harmonias.
A música está ligada diretamente conosco, com nossos
sentimentos, nossos pensaRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira

mentos, nossas ações, e até
mesmo as nossas escolhas na
vida. Falar sobre música é tão
complexo quanto falar sobre
sentido da vida, ou até mesmo teorias sobre o surgimento da vida em nosso planeta.
Por que este tema que é tão
difícil de discutir, parece ser
tão fácil de entender?
Ademais, a versatilidade
dessa maravilhosa cantora, é
traduzida na maior amplitude
da palavra, e tanto no visual,
quanto nos gestos, conseguindo adocicar e apimentar seu
fiel e crescente público em

instantes. E por que vemos
tantos artistas de qualidade e
sucesso ruírem no anonimato?
Duas simples situações:
Ingratidão e Descaso. E neste
ponto reside o diferencial de Juliana Monteiro. Sabe ser grata,
sabe ser meiga, sabe cativar e
sabe ser mulher. E apenas uma
mulher completa e que transborda sentimento pode cantar a
emoção dos outros.
Seu sorriso é a porta aberta para emoções e seu abraço
alcança todos os corações,
sedentos de sentimentos,
através da música. Saudade,
pertencimento e paixão se
misturam no tom de seu cantar e justamente por isso tem
se apresentado em várias partes do estado.
A mais recente foi fazer
tremer o chão, na Expogrande, neste mês de abril, na capital do estado de Mato Grosso do Sul, que lhe valeu um
convite para apresentar-se no
Camarote Brahma, na mais
tradicional festa sertaneja do
país, em Barretos.
Eu participei desse começo
fazendo minha análise musical
de sua performance e, agora,
outros críticos musicais também conhecerão sua amplitude
vocal que, como pólvora, rastilhará por todo o Brasil.
Rosildo Barcellos
Articulista
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» EX-PREFEITO NO CAMINHO DA FÉ
O ex-prefeito de Guaíra, Sergio Mello, percorreu em dez dias
e meio o Caminho da Fé, numa extensão de 318 quilômetros. Ele
saiu de Água da Prata e foi até o Santuário Nacional de Aparecida. No trajeto passou por vários municípios mineiros. “Foi uma
experiência inesquecível de fé, superação e esperança”, garantiu.
» OS FUTUROS CONCURSOS NO INSS
O vereador Paulo Correa (PR) pediu informações ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre a
realização de concurso público do INSS (Instituto Nacional da
Seguridade Social).
» SECRETARIA MUDOU E PAGA ALUGUEL
O vereador Otávio Garcia (DEM) retornou à Câmara Municipal após um período afastado para tratamento de saúde. E
de cara quis saber qual o motivo da mudança da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano do
imóvel da antiga prefeitura, localizado na rua 30, para outro
localizado na rua 28, entre as avenidas 35 e 37. Também questionou o valor do aluguel da nova casa.
» NA ERA DA MODERNIDADE
A digitalização de todos os documentos produtos e recebidos pela prefeitura foi solicitada pelo vereador Dutra (PSDB).
» ASSIM NEM DEFUNTO FOGE E VIVO ENTRA
O vereador Fabrício Lemos (PSL) pediu para prefeitura aumentar
a altura do muro e instalar cerca concertina no cemitério municipal.
» MUTIRÃO DE PERÍCIAS PARA DIMINUIR A FILA
Um mutirão de perícias médicas para diminuir a demanda foi
reivindicado pelo vereador Raphael Oliveira (PRP) à direção da
agência local do INSS (Instituto Nacional em Seguridade Social).
» AS PRAÇAS VERDES DO JOÃO MULATA
O vereador João Mulata (PSDB) pediu iluminação verde na
Praça João Paulo II, no City Barretos; na Praça Rotary Clube,
no bairro Pedro Cavalini; e na Praça da Criança.
» PAULA LEMOS INDICA CRIAÇÃO DE CARGOS
A vereadora Paula Lemos (PSB) quer que o prefeito Guilherme Ávila (PSDB) envie projeto de lei para a Câmara Municipal criando vários cargos no setor da educação.
» CASOS DE MICROCEFALIA EM BARRETOS
O vereador Euripinho (PDT) quer saber quantos casos de microcefalia foram registrados em nosso sistema municipal de saúde.
» ARENA PARKS DO ZÉQUINHA AMENDOLA
Manutenção do campo de futebol no Barretos II foi pedida
pelo vereador Almir Neves (PSDB).
» LUPA PEDE PARA PREFEITURA REGULARIZAR CONCESSÃO
A regularização da concessão do imóvel utilizado pelo Corpo de Bombeiros de Barretos foi solicitada à prefeitura pelo
vereador Lupa (DEM).
» PAÇOCA COMANDA A FESTA DO TRABALHADOR
O popular Paçoca vai comandar a festa do trabalhador no último domingo deste mês (29), no Jockey Club de Barretos. O
evento promovido pelo Sindicato da Alimentação começa às 8
horas, vai até as 15 horas, com a realização de sorteio de prêmios.
» FAXINA GERAL NA ZONA DIVERSIFICADA
A limpeza de áreas no Distrito Industrial II foi reivindicada
pelo vereador Aparecido Cipriano (PP).
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Contos Indígenas Brasileiros”, de Daniel Munduruku, publicado pela editora Global.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes.” Ayrton Senna

Parabéns para Ana Maria Prates que comemorou idade
nova ontem (19), recebendo o carinho do marido Sebastião, ladeada dos filhos Anderson e Jonathan Eduardo, das
netas Lorena e Nathalia e da nora Márcia. Tudo de bom!!!
Marina Camargo, Rita Paladini e Marcos Buzeto estão de férias, e o destino escolhido
por eles para curtir, descansar e fazer diversos passeios turísticos foi Arraial d’Ajuda /
BA. Na foto eles estão no Mirante da Igreja de Nossa Senhora d’Ajuda. Sucesso!!!

Ontem (19) foi dia de festa em torno de Jacque Heloiza
que brindou mais um ano de vida, recebendo o carinho
da filha Maria Júlia e do namorado Renato, e as felicitações de sua família e amigos. Tudo de bom!!!

Amizade e festa é a combinação perfeita dessa turma que adora
curtir juntos uma balada, e o último final de semana não foi diferente
entre Adilson Junior, Reinaldo Costa, Welington Neves, Danilo Nunes
e Gustavo Castro que colocaram mais uma na conta. É isso aí!!!

Momento “muito amor envolvido” entre Carlos Henrique Bessa e
Carol Rustice, que foram clicados em clima de romance, dia desses,
celebrando o casamento de amigos. Ah o amor!!!
Guilherme Manoel Silva (centro da foto) completou seus 30 anos
quarta-feira (11), mas comemorou a data especial no sábado (14) no tema
Japão, onde recebeu familiares e amigos, entre eles, Dedé Quintino,
Adriano Pereira, Guilherme Silveira e Estevão Moraes (foto), para
compartilhar desse momento importante de sua vida. Parabéns!!!

E neste sábado, 21 de abril feriado de Tiradentes, Barretos ganha seu
primeiro Grupo de Escoteiros do Ar. Denominado “Rosa dos Ventos”,
a Cerimônia de Fundação está marcada a partir das 14h no Aeroporto Municipal “Chafei Amsei” – Via Pedro Vicentini s/n - Jardim Ramos.
O evento será marcado com a realização de atividade aérea com os
membros Juvenis. A Cerimônia é a aberta ao público.

Domingo (22) Renato Oliveira celebra mais
um aniversário, e recebe o carinho dos familiares
e amigos. Parabéns!!! (foto: arquivo pessoal)

A self de Keneder Mariano, registra a passagem dos amigos, Thiago, Jose Umberto, Wagner, Paulo Henrique e Patrícia na Praia do Francês em Maceió / AL. O
grupo está em férias conhecendo as belezas do Nordeste brasileiro. Sucesso!!!

Começa hoje o Barretos Motorcycles no Parque do Peão! No palco principal tem show com Detonautas e Amazing Night com os
DJs Bruno Martini (foto), Dazzo e Voker. Na Pista de acrobacias as
equipes profissionais realizam manobras radicais com tratores,
motos, quadriclos e carros a partir das 19 horas. O evento continua no sábado e domingo, confira a programação completa no
site www.independentes.com.br (foto divulgação)
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Paulo Correa questiona Governo Federal
sobre concurso público do INSS 2018
Segundo o instituto, faltam 8.905 servidores em agências da Previdência
Na última sessão da Câmara, dia 16, o vereador Paulo
Correa (PR) indagou o presidente do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e
ao Ministro do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão,
sobre a realização de concurso do INSS 2018.
“Atualmente, em Barretos,
temos apenas dois médicos peritos. Chegamos a ter seis médicos atendendo a população e
durante esse período as perícias
levavam em torno de uma semana para serem realizadas.
Hoje as perícias estão demorando cerca de 100 dias. Estamos cobrando o Governo Federal sobre o concurso público e

pedimos apoio do deputado federal Márcio Alvino (PR), para
que o sofrimento da população
diminua”, disse Paulo Correa.
O vereador ressalta que o
INSS segue sofrendo com o
déficit de funcionários. Segundo o instituto, faltam 8.905
servidores em agências da Previdência. “A falta de servidores em agências do instituto
já começa a comprometer os
atendimentos em todo o país.
No ano passado 1.869 servidores se aposentaram. A previsão do INSS é que as saídas
permaneçam em 2018. Atualmente 3.557 servidores têm
condições de aposentadoria”,
declarou o parlamentar.

CONCURSO
Processo de solicitação está
em análise no Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Para autorização a
solicitação deve passar pela

Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), pela Secretaria de
Orçamento Federal (SOF), pela
Secretaria Executiva (SE), pela
Consultoria Jurídica (Conjur) e
pelo Gabinete do Ministro.

Euripinho solicita
iluminação em toda a
extensão da Avenida SF-1,
no bairro São Francisco

Tendo em vista que a
Avenida SF-1 não conta
com o serviço de iluminação pública adequada,
encontrando-se bastante
prejudicada, o vereador
Olímpio Jorge Naben
(Euripinho) solicitou à
administração municipal
para proceder o serviço
de iluminação pública em
toda a extensão da avenida, no bairro São Francisco, principalmente no trecho que dá
acesso às entradas dos bairros San Diego, Jardim Anastácio,
Jardim Planalto, entre outros. “Em tais circunstâncias, a via
em questão fica propícia para o aumento da criminalidade,
colocando em risco os usuários da via e moradores do bairro, bem como nesse trecho há acidentes constantemente e
alguns de grande monta”, ressaltou Euripinho.

Promovida por Dutra, reunião estabelece parceria entre protetores de animais
O vereador Raphael Dutra
(PSDB) promoveu na última
segunda-feira (16) na Câmara
Municipal de Barretos, reunião
com representantes de entidades
acolhedoras e protetoras de animais. Na oportunidade, foi explicado aos presentes, o funcionamento do Fundo e do Conselho

de Bem-Estar Animal e Saúde
Pública. “A criação deste conselho tem por finalidade auxiliar a
administração na gestão e criação de medidas para o bem-estar
animal”, destacou Dutra.
A Câmara Municipal aprovou alteração no projeto de
lei indicado por Dutra, acres-

centando dispositivos na Lei
5.000 de 1º de setembro de
2014 criando o Fundo e o Conselho. Durante o encontro ficou estabelecida parceria entre
a ABA (Amigos Barretenses
dos Animais) e os protetores
independentes, proporcionando união pela causa animal.
De acordo com o vereador, o conselho deverá ser
composto por oito membros,
dividido entre a secretaria
municipal do Meio-Ambiente, entidades protetoras dos
animais e profissional da área
de medicina veterinária, que
ficarão responsáveis por estabelecer diretrizes e organizará
as atividades municipais sobre o assunto, auxiliando no
papel de fiscalizar, e organizar
as demandas da causa.
Já o fundo municipal ficará responsável pela captação e

destinação de recursos para o
bem-estar animal, assegurando-lhes condições dignas de vida
e o cumprimento do direito ao
abrigo, alimentação adequada,
água potável, vacinas e espaço
físico adequado ao seu deslocamento e desenvolvimento.
Pela proposta, o fundo será
mantido por receitas de doações, subvenções de pessoas
físicas ou jurídicas, da arrecadação das multas impostas por
infrações à legislação de proteção aos animais e às normas de
criação, comercialização, propriedade, posse, guarda, uso,
transporte, tráfego, entre outras.
“Sabemos que as castrações
e programas contra zoonoses são
medidas de saúde pública, mas
também sabemos que o município não conta com os recursos
necessários para atender a grande
demanda da causa em nossa ci-

dade. Assim, o projeto tem por
finalidade buscar auxiliar a administração pública na gestão e
captação de recursos para a causa
animal”, explicou Dutra.
Estiveram presentes na reunião os representantes de entidades: ABA (Amigos Barretenses
dos Animais): Kelly Duarte de
Matos Malanchino, Maria Aparecida Teixeira, Maria do Carmo
Garcia, Odete de Almeida, Matil-

des Cristina Modenes, Marislaine Gomes da Silva, Carla Dias e
Eduardo Croys Felthes; Corrente
do Bem: Elaine Maria da Silva;
Anjo de Quatro Patas: Rosário
Herrera Nóris e Cláudia Regina
Alexandre de Oliveira; Pêlos e
Apelos: Marlene de Fátima Scriboni; e também Maria Angela
Naves, Marines Aparecida de
Souza e Patrícia Iletski Garcia
Pereira. (Foto: Rafael de Lucas).
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Prefeito anuncia chamada de mais professores
para Sistema Municipal de Ensino de Barretos

Cronograma aponta que até agosto próximo serão mais 193 profissionais na educação barretense
O prefeito Guilherme Ávila e
a secretária municipal de Educação, Valéria Mauro Recco, anunciaram na última quarta-feira
(18), a convocação de mais professores para o Sistema Municipal de Ensino de Barretos.
O cronograma de convocação e atribuição de aulas aos
professores classificados no
concurso público, realizado
recentemente, já teve em uma
primeira chamada, 14 professores de Educação Infantil e 10
professores do ensino regular.
Até julho próximo o total de
convocados será de 193 profis-

sionais que, até 20 de agosto,
após a fase de capacitação e ambientação, estarão trabalhando
em sala de aula. Além destes, o
cronograma estabelece chamadas de um supervisor, um diretor
de escola e um coordenador.
“Fizemos o concurso recentemente e agora estamos chamando
conforme este cronograma que,
inclusive, foi aprovado pela Defensoria Pública, já que tivemos
uma reunião com os defensores
Fábio Exposto e Gustavo Santos. Inclusive foi estabelecido um
TAC quando da apresentação e
aprovação do calendário”, obser-

vou o prefeito Guilherme Ávila.
“Nunca se chamou tão rápido como agora aprovados em
concursos da Prefeitura. Fizemos uma primeira chamada e
agora gradativamente vamos
chegar a quase 200 profissionais da educação. Não se pode
trocar o quadro de uma só vez.
É preciso uma capacitação e
ambientação, por isso, estamos fazendo gradativamente”,
acrescentou Guilherme Ávila.
O prefeito lembrou ainda
que em 2014, foi feita chamada
de um concurso feito em gestão
anterior, quatro anos antes.

Unifeb é destaque nacional no Prêmio
TCC de Licenciatura em Educação Física
O curso de licenciatura em Educação Física do UNIFEB é, novamente, destaque no cenário nacional, com
o reconhecimento do trabalho de um de seus alunos no
Prêmio TCC de Licenciatura em Educação Física. A escolha é promovida anualmente pela Revista Brasileira
de Educação Física Escolar, publicada pela editora CRV.
Neste ano, o trabalho de conclusão de curso, de Gustavo
Diego Alves da Silva, orientado pela professora Zenaide
Galvão, conquistou o segundo lugar, entre os mais de
trinta trabalhos submetidos de todo o Brasil. O trabalho
premiado teve como foco a Proposta Curricular do Estado de São Paulo e analisou a prática pedagógica do
professor de Educação Física, especialmente na modalidade de Voleibol. O artigo poderá ser conferido na edição de julho da Revista Brasileira de Educação Física Escolar. (Foto: Nivaldo Júnior)

6

A Cidade

BARRETOS, 20 de abril de 2018

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

COTIDIANO

16º Barretos Motorcycles começa nesta sexta-feira

Shows com Sepultura, Raimundos e Detonautas, manobras radicais e feira comercial com novidades do setor estão na programação do encontro de motociclistas que acontece até domingo

O Parque do Peão recebe
a partir desta sexta-feira, 20,
véspera de feriado nacional,
até domingo, 22, a 16ª edição do Barretos Motorcycles.
O encontro de motociclistas
reúne em sua programação
grandes nomes do rock’n’roll,
equipes profissionais de manobras radicais, Encontro de
Hayabusas e uma feira comercial com representantes do setor de motociclismo apresentando lançamentos.
A abertura das bilheterias
acontece às 8 horas desta sexta-feira e os turistas podem

visitar a feira comercial, para
conhecerem as novidades que
serão apresentadas pelas empresas expositoras. A Praça de
Alimentação com foodtrucks e
diversas opções de alimentos e
bebidas também estará aberta.
A programação oficial
começa às 19 horas, com as
apresentações cheias de adrenalina das equipes WF Zerinho Power, Cachorrão Moto
Show e ProtorkPhyra Show.
São manobras radicas com
tratores, motos, carros, quadriciclos e bikes.
Os shows no Palco Moto-

bar começam às 20h30 com o
tributo Renato Quase Russo.
Detonautas Roque Clube sobe
ao Palco Principal a partir das
22h30 e, na sequência, o evento se transforma em uma balada com a 5thAmazing Night.
Nas pick-ups, os djs Bruno
Martini, Dazzo e Vokker.
Amanhã, sábado, 21, feriado nacional, a partir das 10 horas, tem Passeio de Motocicletas pelas ruas da região central
de Barretos e, na sequência,
às 11 horas, tem a Missa dos
Motociclistas na Catedral do
Divino Espírito Santo.

Programação cultural gratuita em Barretos
com a 3ª edição da Semana Senac de Leitura
O Senac Barretos traz uma
programação gratuita com
diversas atividades para a 3ª
Semana Senac de Leitura, que
acontece na próxima semana,
de 23 a 28 de abril. Neste ano,
a temática do evento é Filmes
e Séries Inspiradas em Livros.
Dias 23 e 26 de abril, o público poderá participar de duas
sessões do Cinepipoca, com os
filmes A Bela e a Fera, do diretor Bill Condon, e Mulher-Maravilha, de Pathy Jenkins. No
dia 24 de abril, os participantes participarão de uma oficina
lúdica, Criação e Contação de
Dedoches, onde aprenderão
a confeccionar Dedoches e
ainda a dominar técnicas para
contar histórias infantis com o
material produzido.
Para quem gosta de se caracterizar, a unidade promoverá, no dia 26 de abril, um
Encontro de Cosplays, uma
arte que permite a pessoa se
transformar em personagens
de livros e filmes. Portanto, é

uma oportunidade de interação entre ‘artistas cosplays’.
“A 3ª Semana Senac de
Leitura é uma oportunidade
para troca de experiências em
nossa cidade. O evento incentiva a leitura e une diferentes
públicos, de maneira cultural,
estimulando cada vez mais o
aprender”, afirma Emerson
Mello dos Santos, gerente do
Senac Barretos.
As vagas para participar
das atividades são limitadas e
as inscrições podem ser realizadas pelo Portal Senac www.
sp.senac.br/ semanadeleitura.
FEIRA DE TROCA
DE LIVROS
A Semana Senac de Leitura
tem como proposta estimular
a reflexão sobre a importância
da produção escrita e da leitura como elementos formadores de indivíduos críticos, por
isso, contará também com a
Feira de Troca de Livros e gibis, promovida pela instituição
há mais de 10 anos. Para par-

A banda Trecho Urbano
abre a programação do Palco
Motobar a partir das 12h30 e,
na sequência, tem Landau. Ainda na programação tem Psicodella às 17 horas e DZ6 com
Tributo a Charlie Brown Jr, a
partir das 19 horas. O concurso
que elegerá Garota e Musa Motorcycles será às 20h30.
O Encontro Regional de
Hayabusas está agendado para
às 15 horas do sábado, mesmo
horário de início das atividades
na Pista de Acrobacias. Quem
abre a programação do Palco
Principal, às 22h30, é a banda
Raimundos e os músicos do
Sepultura se apresentam a partir da meia noite e meia.

Show da banda Sepultura será no sábado, dia 21, no palco
principal do Barretos Motorcycles (Foto: Divulgação)

tociclistas serão vendidos exclusivamente na bilheteria do
evento. Já os ingressos para pedestres, visitantes que deixarão
seu veículo no estacionamento,
ainda podem ser adquiridos no
site www.totalacesso.com.

Fechando o evento, no domingo, as manobras radicais na
Pista de Acrobacias começam às
15 horas. Feira comercial e praça
de alimentação com foodtrucks
funcionam o dia todo.
Os passaportes para mo-

ticipar, basta o visitante levar
um livro de literatura nacional,
estrangeira ou quadrinhos até
a biblioteca da unidade e trocar por outro de seu interesse. Excluem-se da iniciativa
obras didáticas/educacionais,
religiosas e com cunho político ou ideológico. Em caso de
dúvidas, um monitor do Senac
auxiliará o público.
A SEMANA SENAC
DE LEITURA
Segundo a pesquisa ‘Retratos da Leitura no Brasil’, feita
pelo Ibope para o Instituto Pró-Livro, 67% dos entrevistados
afirmaram que não tiveram
quem os estimulassem o hábito da leitura durante a infância.
Os livros são a tradução em
versão escrita do imaginário do
autor. Diversas obras tornam-se passaportes mais acessíveis
para viagens incríveis. Quando as histórias transcendem as
páginas de uma obra literária e
ganham as telas, a jornada fica
ainda mais intensa.

Fonoaudióloga do sindicato
dos servidores fala sobre Afasia
Uma das mais conhecidas
sequelas do acidente vascular
cerebral (AVC), a afasia, é caracterizada pela dificuldade de
comunicação ou perda da linguagem, mas pode ser tratada com o
auxílio de um fonoaudiólogo.
Segundo a fonoaudióloga
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos,
Fabiana Borges, os quadros de
afasia são muito variados. Vão
desde a dificuldade de articular
bem as palavras até a perda total
da linguagem oral e da capacidade de traduzir conceitos em
palavras e de simbolização.
“A afasia pode manifestar-se também na escrita, porque
os pacientes perderam a capacidade de simbolizar, de traduzir o comando cerebral para a
linguagem escrita. Em alguns
casos, são capazes de escrever

sob ditado ou de copiar, mas
incapazes de ler o que escreveram. Em outros, trocam ou
omitem letras, às vezes, as vogais, às vezes, as consoantes”,
explica da profissional.
As principais causas da
afasia são: tumores; AVC (ou
derrame); doenças infecciosas
(como a meningite); doenças
degenerativas (como a esclerose múltipla ou as demências);
acidentes com traumatismo cranioencefálico; tensão metabólica (intoxicações) e epilepsia.
O tratamento é feito pela
estimulação da linguagem e é
planejado especificamente para
cada caso. “No tratamento da
afasia, a estimulação controlada, auditiva e visual, tem por objetivo recuperar a comunicação,
seja ela oral, gestual ou escrita”,
enfatiza a fonoaudióloga.

MASSA MOTOS

PEÇAS - SERVIÇOS
3322-8785 / 3324-1199
ito
Zez

JREIS

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

(

98123-4581

Rua 22, Nº 1479
(esq. avenida 5) - Barretos

BEEF SHOP

Rua 20, nº 2381
Bairro: Fortaleza
Barretos-SP

Av. Quarenta e Três, 110
Centro, Barretos

(

3322-5522

vendseg@vendseg.com.br

3324-2724
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Escritório do Sebrae-SP em Barretos comemora 20 anos com evento especial
Aniversário será comemorado na terça-feira, dia 24,
com a palestra “Voe sem asas” de Augusto Aielo
O escritório regional do
Sebrae-SP em Barretos comemora na próxima terça-feira,
24 de abril, 20 anos de atuação

na cidade. Para comemorar a
data, será realizado o evento
especial com a palestra “Voe
sem asas”, com o empresário

Augusto Aielo, cofundador da
Soul Urbanismo, às 19 horas,
no Barretos Country Resort &
Convenções. O evento é gratuito e as inscrições estão abertas.
O palestrante vai contar sua trajetória, de jovem
aprendiz a CEO com 25 anos.
Aielo é cofundador da Soul
Urbanismo, empresa realizadora de parklets - minipraças
que ocupam o lugar de uma
ou duas vagas de estacionamento em vias públicas.
O empreendedor é vice
coordenador do Fórum de Jovens Empreendedores da Associação Comercial de São Paulo
e fundador da Bunkka, empresa
em desenvolvimento, que leva
eventos a espaços públicos, convidando as pessoas a utilizá-los
e se apropriarem. Além disso,
é fundador da Eu Grande, que
busca disseminar a cultura empreendedora por todo o Brasil.
ATUAÇÃO DO SEBRAE-SP
Durante os 20 anos de atuação na região, o Sebrae-SP já
realizou mais de 300 mil atendimentos em 23 municípios.
O gerente regional do Sebrae-SP, Rafael Matos do Carmo, destaca algumas ações
iniciadas na região que se
transformaram em produtos
e metodologias estaduais, tais
como o Projeto Sabor e Qualidade, a Incubadora de Empresas de Agronegócio - Inagro,
o Projeto de Articulação do

Desenvolvimento do Turismo de Barretos, o Encontro
Regional de Parceiros – ENCORPAR, entre outros cases.
Entre as ações atuais, o
gerente do Sebrae-SP destaca
o Projeto “1.000 Cooperados
Empreendedores”, feito em
parceria com a Credicitrus,
com a formatação de oito
projetos corporativos em seis
municípios da região.
A meta é chegar em mil
cooperados capacitados e, a
partir de 2019, levar o projeto para outras regionais do
Estado. “Temos muito o que
comemorar com os nossos
clientes, parceiros e, principalmente, com a nossa equipe”, destaca Rafael do Carmo.

Queda no rendimento é a confirmação
do golpe contra os trabalhadores
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) mostram que 4,5 milhões dos trabalhadores brasileiros (5% da população) precisaram “se virar” em 2017 com um
rendimento médio mensal de R$
47. Em 2016, era de R$ 76.
As informações fazem parte
da pesquisa “Rendimento de todas as fontes”, feita com base na
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) Contínua,
divulgada no último dia 11.
“Nós avisamos que o golpe
não era apenas para tirar a presidenta Dilma Rousseff e o PT do
governo. Sempre dissemos que
o golpe era contra o trabalhador,
que teria direitos e salários reduzidos. Aí está a prova do que dizíamos. A renda do trabalhador, que
já era uma coisa tão pequena caiu
ainda mais com esse governo golpista no poder. Mas, os lucros dos
bancos e das grandes empresas
continuam crescendo sem parar”,
observou Juvandia Moreira, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT).
Essa queda no rendimento
dos trabalhadores mais pobres
é consequência do aumento do

desemprego, da precarização do
trabalho e fechamento de vagas
com carteira assinada.
O próprio IBGE já havia divulgado que o desemprego no
país voltou a crescer e registrou
12,6% no trimestre entre dezembro e fevereiro. Pior do que
isso, ao contrário do que diziam
os defensores da reforma trabalhista, os trabalhadores temporários, contratados para atender
a maior demanda do final de
ano, não foram efetivados.
O número de desempregados
só não é ainda maior devido ao
aumento do número daqueles
que trabalham por conta própria,
que alcança 23,1 milhões de pessoas. Um aumento de 4,4% na
comparação com o mesmo trimestre do ano passado (dezembro de 2016 a fevereiro de 2017).
Concentração da riqueza
A pesquisa mostrou ainda
que os 10% mais ricos concentraram 43% da massa de rendimentos do país em 2017, um total de R$ 263 bilhões, enquanto
que a parcela dos 10% com os
menores rendimentos, deteve
apenas 0,7% desta massa.
A diferença salarial entre o
1% da população que recebeu os

OPORTUNIDADE
Vendo Apartamento na Praia Grande,
área privilegiada da Vila Tupi, vista para
o mar, semi-mobiliado, um quarto, sala,
cozinha grande, banheiro com box, peq.
área de serviço. Armários embutidos, janelas de alumínio, cama casal, sofá em corino, geladeira e fogão, etc. R$135.000,00,
condomínio R$200,00, com wi-fi e vaga na
garagem, reservatório de água. Ligue (11)
98704-8805 fale com Cristina.

maiores rendimentos (em média,
R$ 27.213) e os 50% que receberam os menores rendimentos (R$
754) foi de 36,1 vezes. Na região
Nordeste essa diferença é ainda
maior, chegando a 44,9 vezes.
Na região sul, 25 vezes.
“Esse golpe reverteu a política de valorização salarial e
redução das desigualdades regionais, que vinha sendo aplicada durante os governos Lula e
Dilma”, afirmou a presidenta da
Contraf-CUT.
“Se o trabalhador, que é quem
gera a riqueza do país, não quiser
ver os ricos cada vez mais ricos,
enquanto eles têm que viver à
mingua, é bom abrir os olhos
nas próximas eleições. Sabemos
quem votou a favor da reforma
trabalhista e da lei de terceirizações, que retira direitos dos trabalhadores e dão uma série de benesses aos empresários. Sabemos
quem votou a favor da criação de
um teto para os investimentos em
saúde, educação e em todas as
políticas sociais que beneficiam
as pessoas que mais precisam.
Quem ajudou a aprovar essas propostas não merece receber o voto
dos trabalhadores”, concluiu.
Fonte: Contraf-CUT
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Secretaria de Esportes e Lazer anuncia aulas de vôlei feminino e futsal
A secretaria municipal
de Esportes e Lazer de Barretos informou que começam na próxima semana, no
ginásio do Rochão, aulas de
vôlei feminino – faixa etária
de 11 a 16 anos, e futsal –

seis a 12 anos.
No dia 23, próxima segunda-feira, começam as aulas de
futsal, que serão ministradas
na segunda e quarta-feira, das
14 às 16 horas. No dia 24 tem
início as de vôlei feminino,

que serão realizadas na terça e
quinta-feira, das 17h30 às 19
horas. As atividades são gratuitas. Os interessados devem
dirigir-se ao local nos horários e respectivos dias que escolherem a modalidade.

Nova Barretos e Santa Helena
fazem final da Copa Zona Sul
Ao vencer o Grande Horizonte por 1 x 0, o
Nova Barretos conquistou uma das vagas das
finais da Copa Zona Sul, torneio inter-bairros
da região, que tem apoio da prefeitura de Barretos, por meio da secretaria municipal de Esportes e Lazer. A equipe vai enfrentar o Santa
Helena que, após empate no tempo normal por
1 x 1, venceu o Guarani por 5 x 4 na decisão por
penalidades máximas. A grande final acontece
neste final de semana, domingo (22), no campo do CSU (Centro Social Urbano).
TORNEIO PLÍNIO DOS SANTOS
Pelo Torneio Plínio dos Santos – categoria Sub 17, mais três jogos foram disputados no último sábado. Veja os resultados: FUNDAÇÃO LVF 8 x VILA NOGUEIRA 1; AUDAX FC 1
x CESALPINA ETERNO BEBÊ 0; CENTRO RACIBE REZECK 2 ESPERANÇA E VIDA 3

Secretaria oferece aulas de zumba em nove núcleos
A secretaria municipal de Esportes e Lazer confirmou o início das aulas gratuitas de “Zumba”, em nove
núcleos localizados em diferentes pontos de Barretos. Os
interessados devem procurar os locais nos seguintes dias
e horários: CEMEPE bairro Marília: segunda, quarta e
sexta-feira, às 18h30; CEMEPE bairro São Francisco:
terça e quinta-feira, às 18h30; Centro Racibe Rezek, no
Zequinha Amêndola: segunda, quarta e sexta-feira, às
18h30; Escola Luiz Castanho Filho no bairro Los Angeles: terça e quinta-feira, às 18h30; Estação
Cultura no bairro Fortaleza: terça e quinta-feira, às 18h30; Cavalgando Para o Futuro no Christiano
Carvalho: segunda, quarta e sexta-feira, às 18h30; CEU no bairro Jardim Universitário: segunda,
quarta e sexta-feira, às 18h30; Quadra da Escola “João Baroni”, Nova América: terça e quinta-feira,
às 18h30; CEMEPE Derby Clube: segunda, quarta e sexta-feira, às 18h30.
ZUMBA – Mescla movimentos de danças latinas como o samba, salsa, merengue, mambo e
reggaeton, ou mesmo outros estilos como hip hop e dança do ventre com exercícios próprios do
treino cardiovascular. Por este motivo, é muito utilizado em academias, promovendo o condicionamento físico de um modo geral.

