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OS COLABORADORES BRASILEIROS E SUAS DIFICULDADES FINANCEIRAS - “Com o objetivo de mostrar a importância da educação financeira nas empresas, a Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), divulgou uma pesquisa inédita sobre a
saúde financeira dos trabalhadores brasileiros.”
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Saúde convoca crianças para
vacinarem contra Sarampo e Poliomielite
A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de
Barretos, Vanessa Jodas Nunes, reforçou a convocação
para que pais e responsáveis
levem as crianças até as Unidades Básicas de Saúde, para
tomarem as vacinas contra o
sarampo e a poliomielite.
A campanha tem início
neste sábado, dia 4, e segue

até 31 de agosto. Os populares
Dias “D” de vacinação serão
realizados nos sábados, dias 4
e 18, quando as unidades de
saúde estarão atendendo das
8 às 16 horas. O público alvo
são as crianças na faixa etária
de um ano a menor de cinco
anos, ou seja, até quatro anos,
11 meses e 29 dias.
Página 4

Advogado afirma que fim
da contribuição sindical
diminui representatividade

Lojistas e ACIB esperam crescimento
de 5% nas vendas para o Dia dos Pais
Embora uma pesquisa realizada pela Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo mostre que as
vendas para o Dia dos Pais devem crescer em até 3%, lojistas
e diretores da ACIB (Associação Comercial e Industrial de
Barretos), acreditam que a taxa
de crescimento nas vendas para
este ano, chegue a 5%.
A pesquisa mostra, também, que o valor médio de
compras para presentear os
pais deve variar entre R$ 100 e
R$ 150. Isso não significa que
filhos deixarão de presentear
seus pais, mas pode ser uma
data de lembrancinhas em que
alguns setores da economia
se destacarão mais. Vestuário, calçados e perfumaria são

segmentos que tendem a faturar mais nesta época.
“Observamos, também, que
um segmento que está crescendo é o de alimentação fora do
lar. É possível que este setor tenha mais destaque para a data”,
antecipa o presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Barretos, André Peroni Ângelo.
DIA DOS PAIS
A campanha do Dia dos Pais
da ACIB e Sindicato do Comércio Varejista prevê o sorteio de
ingressos para jogos dos principais times paulistas pelo Campeonato Brasileiro. Também
serão sorteados, entre os consumidores, cinco vale-compras de
R$ 1.000,00 cada, 10 pacotes da
Festa do Peão e um consumidor
ganhará um ano de cerveja.

DAEE autoriza captação de água e
permite funcionamento do Rio das Pedras
O DAEE (Departamento
de Águas e Energia Elétrica) concedeu outorga para
captação de água no Córrego
das Pedras. “O clube corria
o risco de fechar as portas”,
relatou o diretor João Andrade. Segundo ele, o órgão
estadual vinha notificando o
clube há seis anos.
A lacração das bombas em
lugares sem outorga é imedia-

ta. O foco da fiscalização do
DAEE é a retirada ilegal de
água de rios, córregos e nascentes. Para o diretor Benedito Prado, só foi nesta gestão
que foram iniciadas as regularizações. Foram instalados
três hidrômetros no clube para
medir o consumo.
O próximo passo, segundo
Andrade, é a construção de taludes e o alargamento do ca-

nal para seis metros.
A FISCALIZAÇÃO
Equipes com apoio da
Polícia Ambiental fiscalizam
a região. A fiscalização está
sendo estendida para toda a
Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande. Segundo
o DAEE, “qualquer gota que
seja economizada, reflete no
alívio do abastecimento de
água para a população”.

Mais de seis meses após
entrar em vigor, a reforma trabalhista já provocou impactos
na área corporativa e jurídica.
O advogado Noel Santos
ressaltou, nesta semana, o papel
dos sindicatos dentro da nova
lei, como mudança que merece
atenção. “O fim da contribuição sindical vai diminuir a representação dos trabalhadores e
a fiscalização e cobrança ficará
minada”, destacou.
Por outro lado, segundo o
advogado, o fim da obrigatoriedade demonstrará que os sindi-

Noel Santos vê enfraquecimento
da atuação dos sindicatos. (Foto:
Aquino José/ Seven Press)

catos que atendem as prerrogativas do trabalhador, precisarão
mostrar a que vieram.
Página 7

Unifeb participa com “Arena
da Ciência” na 63ª Festa do
Peão de Boiadeiro de Barretos

Muitas atividades lúdicas em
diversas áreas do conhecimento.
Esta é a “Arena da Ciência” que
acontece por mais um ano no
Rancho do Peãozinho, no Parque
do Peão, durante a 63ª Festa do
Peão de Boiadeiro de Barretos.
O local, dedicado a estimular
o pensamento científico em crianças de variadas idades, poderá ser
visitado de 17 a 26 de agosto, das
9 às 17 horas, por grupos ou individualmente, como parte da programação da festa.
A arena acontece graças a iniciava do Unifeb, numa parceria com Os

Independentes e prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Educação.
Em 2017, durante os 10 dias
de evento, a ação recebeu mais de
8 mil estudantes das escolas municipais locais e de cidades da região.
O espaço oferece, gratuitamente, atividades e experimentos nas
áreas de química, física, matemática, biologia e pedagogia. Os alunos
não apenas visitam os laboratórios,
mas são convidados a interagir nas
atividades e experiências. Um local em que diversão se mescla ao
aprendizado ludicamente.

Comissão da
ExpoAgro faz balanço
e entrega arrecadação
para entidades
Na manhã desta sexta-feira
(3), integrantes da comissão
organizadora da 50ª Exposição Agropecuária de Barretos serão recepcionados pelo
prefeito Guilherme Ávila, para
apresentação de um balanço
geral dos resultados obtidos
pelo evento, encerrado no último domingo. Na oportunidade,
a comissão, liderada pelo pecuarista José Jesus de Faria,
fará a entrega dos valores das
promoções voltadas para entidades de assistência social,
arrecadados durante a realização do evento no Recinto Paulo de Lima Correa.

Aplicação do
Direito Penal
foi tema de
palestra gratuita
em Barretos
As teses em Direito e Processo Penal na atuação prática
do advogado foram temas de
palestra conjunta do jurista,
Rogério Luis Adolfo Cury, e
do promotor de Justiça Levy
Emanuel Magno, que atua
no Ministério Público de São
Paulo. O evento, voltado para
profissionais e estudantes de
Direito de Barretos e região, foi
realizado na noite desta quinta-feira, 02 de agosto, na Casa
do Advogado de Barretos. Na
oportunidade, o jurista Rogério
Cury lançou a obra “Processo
Penal” que apresenta, de forma
didática - pelo método de estudo da OAB, os principais temas
do Direito Processual Penal.
Com vagas limitadas, os presentes no evento levaram uma
lata ou pacote de leite integral
em pó para doação.

Segunda Semana
do Patrono recebe
palestra de Sueli
Fernandes e
apresentação
da Banda Sinfônica
de Barretos
Página 4
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Editorial

Os colaboradores brasileiros e
suas dificuldades financeiras

Com o objetivo de mostrar
a importância da educação
financeira nas empresas, a
Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin),
divulgou uma pesquisa inédita sobre a saúde financeira dos
trabalhadores brasileiros.
Em parceria com a Unicamp e o Instituto Axxus foram
entrevistados 2.000 funcionários de cem empresas, dos mais
diferentes níveis hierárquicos,
nos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia,
Ceará, Mato Grosso do Sul,
Amazonas e Distrito Federal.
Vejam os dados. A pesquisa revelou que apenas 16%
dos colaboradores (ou trabalhadores, como queiram),
ouvidos pelos pesquisadores,
são capacitados financeiramente, ou seja, conseguem
pagar suas contas com a remuneração mensal e planejam
seus gastos com antecedência.
Por outro lado, (e isso não
parece surpresa), 84% dos entrevistados enfrentam dificuldades para lidar com o dinheiro,
sofrem prejuízos ou não entendem de finanças. O resultado, é
claro, são dívidas e, proporcionalmente, quanto maiores elas
forem, menor será o rendimento dos colaboradores.
“Os dados apresentados
são realmente preocupantes
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» CÂMARA DEBATE HABITE-SE PARA IGREJAS

Projeto de lei complementar, de autoria do prefeito Guilherme Ávila (PSDB), que trata do “Habite-se” de igrejas, templos e locais de culto, volta a ser discutido na sessão ordinária da Câmara de segunda-feira
(6). O projeto está com pedido de vistas do vereador Elson Santos.

Outro assunto que deve ser debatido na sessão da Câmara
de segunda-feira é o projeto de lei de autoria do vereador Dutra
(PSDB), que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de
lista de espera nas escolas de educação infantil da rede municipal de ensino. Está com vistas ao vereador João Mulata (PSDB).

» LEI ORÇAMENTÁRIA É ASSUNTO DE AUDIÊNCIA

A Câmara Municipal sedia audiência pública da Secretaria
Estadual de Planejamento na próxima terça-feira (7), às 10 horas. Na pauta, a LOA (Lei Orçamentária Anual) 2019.

para as empresas, sendo que
essa dificuldade, mais cedo
ou mais tarde, pode ter reflexo
na produtividade dos profissionais. Pois, ao se endividarem, eles perderão o foco no
trabalho, muitas vezes receberão ligações de cobradores
ou buscarão alternativas, estarão mais nervosos e, em casos
extremos, forçam a demissão
para quitar as dívidas com o
dinheiro da rescisão contratual. Assim, as empresas devem se precaver implementando a educação financeira
como um benefício aos colaboradores”, opina o doutor
em Educação Financeira, Reinaldo Domingos.
A pergunta que não pode
faltar, após concordamos plenamente com o raciocínio do
parágrafo acima. Por que nos

educarmos financeiramente?
A implementação de um
programa de educação financeira em uma empresa propicia uma estrutura de apoio,
amparo e instrução para os
colaboradores (ou trabalhadores). Com esse suporte,
o profissional aprende a administrar os recursos financeiros que passam por suas
mãos e a respeitar o limite de
seu padrão de vida.
Muitos acreditam que a solução para os problemas financeiros é ter aumento salarial ou
de benefícios. Contudo, trata-se de aprender a administrar a
quantia que se tem, antes mesmo de buscar mais.
Ao elaborar um orçamento
financeiro que leve à conquista de seus sonhos, o profissional (colaborador, trabalhador,

empregado, etc) aprende a
equilibrar as finanças e mudar seus hábitos e comportamentos, consumindo de forma
mais consciente.
O programa de educação
financeira nas empresas não
diz respeito a palestras de finanças pessoais ou cursos de
investimentos. Deve trata-se
de um benefício alicerçado
da responsabilidade social da
empresa, beneficiando funcionários, familiares, comunidade e a própria organização.
A empresa que investe
em programas de educação
financeira também ganha,
visto que seus colaboradores
(trabalhador, empregado, etc)
trabalham com mais prazer e
mais tranquilidade, buscando
crescimento, pois retomam a
consciência de ter objetivos.

» TURISMO EM BARRETOS É TEMA DE REUNIÃO

O turismo no município é o tema central de audiência pública
na Câmara de Barretos, na próxima quarta-feira (8), às 20 horas.

» SEMANA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Na próxima quinta-feira (9), às 20 horas, na Câmara de Barretos, está agendada palestra em comemoração a Semana Municipal de Valorização da Vida.

» FESTA DO FOLCLORE EM OLÍMPIA

De 4 a 12 de agosto, no Recinto Professor José Sant’Ana, acontece
o 54º Festival Nacional do Folclore de Olímpia, com entrada franca.

» PANFLETOS DISTRIBUÍDOS NA EXPOSIÇÃO

Informativo de prestação de contas do trabalho do vereador Carlão do Basquete (PROS), foram distribuídos no Recinto
Paulo de Lima Correa, durante a ExpoAgro 2018.

» CALA-TE, BOCA!

Muita gente defende a inserção da mulher na atividade política. Mas, comenta-se na cidade que há uma dama disposta
a cobrar muito caro pelo seu silêncio. Se abrir o bico, a trupe
recordaria hilariantes comícios de outrora. Valha-me, Red Bull!

» O RESULTADO DAS URNAS

A fluoretação é parte fundamental
da saúde do brasileiro
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» LISTA DE ESPERA ESTÁ NA PAUTA DO LEGISLATIVO

Opinião

A qualidade da água é um
dos pilares para a garantia
da saúde da população que a
consome e até a saúde bucal é
beneficiada pelo acesso à água
segura e de boa qualidade.
Sabe-se hoje que a água precisa passar por vários processos
de tratamento como decantação,
filtração, cloração e fluoretação,
sendo este último, de especial
relevância para a saúde bucal.
Para a água estar apta ao consumo humano, alguns parâmetros definidos pelo Ministério da
Saúde precisam ser observados
como, por exemplo, o pH, cor,
cloro residual, odor e coliformes
totais. Há aproximadamente um
século, estudos mostraram que a
fluoretação está ligada à redução
de cárie na população.
No Brasil, a primeira experiência de fluoretação se deu em
1953, em Baixo Guandu, no Espírito Santo. Desde então, tem-se produzido evidência científica o suficiente para comprovar
os benefícios da política.
Brasil e Estados Unidos
são países de grande extensão
territorial, longa tradição na
implementação e elevada cobertura populacional da tecnologia de saúde pública. Ainda
assim, infelizmente, a execução da fluoretação ocorre de
maneira desigual, deixando
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milhões de pessoas sem acesso
à água de boa qualidade.
O processo de fluoretação,
que integra as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal,
pode ocorrer por fluoreto de sódio, fluorsilicato de sódio e ácido fluossilícico. O Substitutivo
ao Projeto de Lei 6259, de 2013,
tramita atualmente na Câmara
dos Deputados. O texto prevê
que um regulamento disporá
sobre a concentração mínima
e máxima de flúor na água em
abastecimentos públicos.
Como qualquer outro elemento presente na água, o flúor deve
ser monitorado, uma vez que em
excesso pode trazer impactos negativos, como a fluorose dentária.
Por isso, o PL que segue na Câmara Federal é tão importante.
Atualmente, equipamentos
que estão sendo desenvolvidos, com o objetivo de desfluoretar a água com valores
de teor natural acima de 1,5
mgF/L, tudo para torná-la mais
apta ao consumo humano.
O tratamento é reconhecido como parte importante
da saúde bucal da população
brasileira, principalmente na
prevenção da cárie. Pela relevância, é considerada uma das
dez medidas mais importantes
de Saúde Pública do século
XX. Também é recomendada
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Nas eleições de 2014, a candidata Luciana Costa (PR) obteve 25.962 votos para a Câmara Federal. Em Barretos, ela conseguiu 21.230 votos.

» SEBASTIÃO ULTRAPASSOU 25 MIL VOTOS

Candidato a deputado estadual em 2014, Sebastião Santos (PRB)
somou 1028 votos em Barretos. Em todo o estado de São Paulo ele
atingiu 25.325 votos. Foi eleito por QP (Quociente Partidário).

» PESQUISA ELEITORAL TEM QUE SER REGISTRADA

Desde o dia 1º de janeiro de 2018, os institutos de pesquisas
de opinião pública ficam obrigados a registrar junto à Justiça
Eleitoral suas pesquisas relativas às eleições ou aos possíveis
candidatos. O resto é balela.

» O PRAZO PARA O REGISTRO DE CANDIDATURAS

O último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem junto à Justiça Eleitoral o requerimento de registro de
candidatos, é 15 de agosto.

» PROPAGANDA COMEÇA NO DIA 16 DE AGOSTO

A partir de 16 de agosto, passa a ser permitida a realização
de propaganda eleitoral, como comícios, carreatas, distribuição
de material gráfico e propaganda na internet (desde que não
paga), entre outras formas.

pela Organização Mundial de
Saúde e pelas principais entidades odontológicas e de saúde pública mundial.
Vale ressaltar que a tecnologia de saúde pública não deve
estar apenas no âmbito do trabalho dos sanitaristas, mas deve
integrar a estratégia de longo

prazo de todos os responsáveis
pelas políticas públicas que envolvem a saúde da população.
Marcos Jenay Capez,
presidente em exercício
Paulo Frazão, membro da
Comissão de Políticas Públicas
Marco Manfredini, secretário do
CROSP (Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo)

» DICA DE LEITURA

Sugestão de leitura da semana é “Getúlio (1930-1945): Do
governo provisório à ditadura do Estado Novo”, de Lira Neto,
publicado pela editora Companhia das Letras.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Somos todos imigrantes. Ninguém tem moradia fixa nessa terra.” (Papa Francisco)

Parabéns para Ana Paula dos Santos que brindou mais um aniversário segunda-feira (30). Sempre muito alegre e de bem com a vida, um
dos seus adjetivos mais marcantes, ela passou a data sendo bastante
paparicada pelo esposo Eduardo (foto) e pelo filho Téo. Felicidades!!!
Hoje (3) é dia de festa
para Alifer Louzada que
completa mais um ano
de vida, mas a comemoração oficial acontece no
próximo final de semana,
ao lado de amigos aniversariantes, em festa cheia
de cores. Parabéns!!!

Destaque para Leandro Joaquim Mariano que exibe todo empolgado
sua medalha conquistada na primeira de muitas Meias Maratonas,
que aconteceu na cidade de São Paulo. Que venha a próxima!!!

No ultimo domingo, (29-07), foram eleitos a Miss Rodeio Brasil e o
Mister Rodeio Brasil 2018 em Barretos/SP. Concorreram 10 garotas
e 14 rapazes de diversas cidades
do Brasil. Os sete jurados elegeram
Tatiana Soares, de Taquaritinga/SP,
e João Vitor Pedro, de Serrana/SP,
os vencedores da noite. Realizado
na Praça de Alimentação do North
Shopping Barretos, os participantes
desfilaram em traje country, exclusivos do estilista barretense Marcelo
Ortale, e os meninos as chaparreira
da coleção do artista. O idealizador
do Concurso é Milton Figueiredo e
grande equipe. Evento de qualidade!! (foto: Jean Carlos Teixeira)

Edna Ramos
é enfermeira
e apaixonada
pela profissão,
celebra hoje (3)
mais um aniversário, e passa o
dia recebendo
felicitações dos
amigos e familiares, e todo
carinho do filho
Ítalo (foto), e
do esposo Beto.
Tudo de bom!!!

Flash em Rosana, que está em férias, e curte passeio ao lado da mãe
Nilza Morconi, na maravilhosa Campos do Jordão/SP. Sucesso!!!

Domingo (5) é dia de festa para Jhonny Barboza
que brinda idade nova, onde o carinho especial
fica por conta dos pais, familiares, amigos e
de Augusto Pedroso. Tudo de bom!!!

Flash nos casais que foram clicados curtindo o tradicional Quermessão do Rio das Pedras, e
que já aguardam o próximo evento do clube, que será Bee GEES ALIVE, em 22 de setembro:

Ana Paula e Júlio Cezar

Comemoração em dose tripla para os trigêmeos, Vinícius, Guilherme e
Leonardo Catai, que brindaram idade nova quarta-feira (1). Vini, estudante de Odontologia, Gui, Engenharia Civil e Léo, Engenharia de Produção, são filhos de Ana Paula e Roberto Paulo Catai, e irmão do Murilo,
receberam bastante carinho e felicitações na data especial. Parabéns!!!

Sinomar e Neusa

O Parque do Peão
recebeu em 2018,
quase R$ 2 milhões
de investimentos
em melhorias na
sua estrutura. A demanda visa melhorar a estadia dos turistas não somente
no período da Festa do Peão, mas
também nas visitas
recebidas ao longo do ano e outros
eventos sediados no complexo de 2 milhões de metros quadrados. Entre as principais melhorias estão a reforma da área de camping que
incluiu até um novo setor: o Camping Família. O espaço possui copa e
banheiros com berçários para garantir conforto às famílias com bebês.
Nos campings de solteiros e casados foram realizadas trocas de postes
de luz e o plantio de 280 mudas de árvores em pontos estratégicos.
São ipês rosa, roxo e branco, e ainda Pau Formiga, Pau D´Alho e Oitis,
espécies que atingem mais de 15 metros de altura, oferecendo sombra
e frescor aos visitantes. Foram construídos 62 novos banheiros para
atender o público hospedado. (foto divulgação)
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COTIDIANO

Segunda Semana do Patrono recebe palestra de Sueli
Fernandes e apresentação da Banda Sinfônica de Barretos

Atividades realizadas pela
prefeitura de Barretos, por
meio da Secretaria Municipal
de Cultura, integram a 2ª Semana do Patrono, promovida
pela Escola Estadual “Coronel Silvestre de Lima”, localizada na rua 42 entre avenida
39 e 4, no Jardim Alvorada.
No próximo dia 8, às 9h30 e
às 15h30, durante cerimônia em
homenagem a família de Silvestre
de Lima, que lançará o livro “Silvestre de Lima: uma mente além
de seu tempo”, serão realizadas
apresentações da Banda Sinfônica de Barretos, sob a regência do
maestro André Olympio.
No dia 10, serão realizadas
palestras da pesquisadora e coordenadora de projetos da secretaria de Cultura, Sueli Fernandes,
com o tema “Prazer, Silvestre de
Lima”, que abordará a história
e trajetória pessoal, profissional

Inscrições para concurso do
SAAE começam no próximo dia 8

e artística do patrono da escola.
Segundo Sueli Fernandes, a
realização de eventos que promovem o conhecimento acerca de personalidades ligadas à
instituição, despertam interesse
e carinho pela história do local
e do patrono Silvestre de Lima.
“O resgate da história de

Silvestre de Lima humaniza
a figura daquele que dá nome
a edificação, ao mesmo tempo em que desperta a curiosidade dos alunos, revelando a
importância de se preservar a
memória das pessoas e serve
como elemento estimulador às
presentes e futuras gerações”.

Tem início a campanha de vacinação
contra Sarampo e Poliomielite
A prefeitura de Barretos,
por meio da secretaria municipal de Saúde, se prepara para
a Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite, que começa neste
sábado, 4 de agosto, e vai até
o dia 31 próximo. O público
alvo são as crianças na faixa
etária de um ano a menor de
cinco anos, ou seja, até quatro
anos, 11 meses e 29 dias. Os

dias “D” de Mobilização estão
previstos para este sábado, dia
4, e dia 18 de agosto.
A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de
Barretos, Vanessa Jodas Nunes, aponta que, mesmo com
o cartão de vacinação atualizado, todas as crianças deverão comparecer nas unidades
de saúde. “Isto se deve à situação que enfrentamos no

Brasil, com casos de sarampo
notificados em várias regiões
do país”, enfatizou.
A campanha acontece no
horário normal de funcionamento das salas de vacina de
todas as unidades, que é das 7
às 16 horas, de segunda à sexta-feira. Nos sábados, quando
serão realizados os dias “D”,
4 e 18 de agosto, as unidades
atenderão das 8 às 16 horas.

Começa às 10 horas do
dia 8 de agosto, o período
de inscrições do concurso
público para a seleção de
66 novos funcionários do
SAAE (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto) de Barretos. O processo seletivo
será realizado pela Fundação Vunesp e os candidatos
poderão se inscrever até as
23h59 do dia 12 de setembro, exclusivamente, através
do site www.vunesp.com.br.
A taxa de inscrição é de
R$ 60,00 para cargos de
ensino fundamental, de R$
80,00 para ensino médio e
de R$ 100,00 para cargos de
nível superior. A prova objetiva está prevista para 21 de
outubro, um domingo. Ao
todo são 45 vagas de ensino
fundamental, 12 vagas de
ensino médio e nove vagas
de nível superior.
Os candidatos aprovados serão contratados pelo
regime regido pelo Estatuto
dos Servidores Municipais.
Conforme o edital, 10%
das vagas serão reservadas
a candidatos com deficiência. A relação completa das
vagas, os requisitos e escolaridade necessários, bem
como demais informações
necessárias para o candidato,

PASSO A PASSO PARA SE INSCREVER
a) acessar o site www.vunesp.com.br;
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição, de
acordo com o item 4. deste Capítulo, até 13.09.2018.
ISENÇÃO - Conforme a Lei Municipal n.º 3.838, de 29/03/2006,
alterada pela Lei Municipal n.º 5.022, de 27/11/2014, poderá ser
concedido ao candidato o direito de isenção do valor da taxa de
inscrição para o Concurso Público, desde que esteja comprovadamente desempregado. O candidato que desejar solicitar o referido
direito e que preencher as condições estabelecidas deverá acessar o link “solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição” no
site www.vunesp.com.br, preencher os dados solicitados e, após a
transmissão dos dados, imprimir, datar e assinar o requerimento de
solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição e entregar, pessoalmente ou por procuração, no período das 8 às 17 horas dos
dias 8, 9, 10 e 13 de agosto, no SAAE, localizado na Rua 30, nº
220, bairro Baroni, Barretos, SP, junto com a documentação exigida.

podem ser conferidos no Edital de Abertura de Inscrições
01/2018, publicado na edição
de 31 de julho/2018 do jornal

oficial Folha de Barretos, que
pode ser acessado através do
portal da Prefeitura de Barretos: www.barretos.sp.gov.br

Saúde divulga prévia de
campanha antirrabica
A secretaria municipal de Saúde divulgou na
última segunda-feira (30), mais uma prévia da
campanha de vacinação Antirrábica em Barretos.
Foram vacinados 4.868 cães e 509 gatos, totalizando 5.377 animais, 21,72% de um universo total
de 24.751 animais. A campanha prossegue com
mais duas tapas: neste sábado (4) e no próximo, 11
de agosto, com 17 postos fixos no perímetro urbano e postos volantes na zona rural, que atenderão
das 9 às 16 horas.
POSTOS DE VACINAÇÃO
4 DE AGOSTO
ZONA RURAL – Alberto Moreira
e Ranchos Rio Pardo.
ZONA URBANA - Bairro Vida
Nova, Unidades Básicas de Saúde (Nova Barretos, Marília, Cecapinha, Barretos Dois, Derby
Club, CSU, São Francisco, Los
Angeles e América), Centro Comunitário Califórnia, Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais (Região dos Lagos), Tiro de
Guerra e praças do Rosário, São
Benedito, São Sebastião e do
Bom Jesus.
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Educação empossa profissionais
aprovados em concurso público
Cargos são de diretores, professores, coordenadores e supervisor

A secretária municipal de
Educação, Valéria Recco; as supervisoras Fernanda Olhê (Ensino Fundamental), Angélica
Perassoli (Educação Infantil);
e Michelle Maciel (Finanças e
Recursos Humanos); e Valdecler
Naben (Centro de Formação dos
Profissionais da Educação – CEFORPE); reuniram-se na última
quarta-feira, 1º de agosto, para
atribuição e posse dos novos
profissionais aprovados em concurso público, para diferentes
cargos do suporte pedagógico, de
provimento efetivo na Secretaria
Municipal de Educação.
Ao iniciar a reunião, Valéria Recco destacou os bons resultados do ensino e da aprendizagem aferidos por meio das
avaliações oficiais, contando
com o envolvimento integral
de todos na sua manutenção
e elevação, além do momento satisfatório que a educação
municipal atravessa.
A secretária disse acreditar
no potencial educacional dos
novos profissionais e na capacidade de gestão pública da
cada um, ressaltando que espera desses servidores que gostem das pessoas, de servi-las,
de ajudá-las, de orientá-las,

“pois este é o grande legado
para aqueles que escolhem trabalhar com educação”.
Tomaram posse os seguintes
profissionais: Wagner Batista de
Barros: supervisor de ensino;
Fabiana Vigo Borges, Alessandra Hoft Puga, Mariana Pereira da Costa, Silvana da Silva
Sampaio, Ana Paula de Lima e
Thaismara Alonso Batista: diretoras de escola; Daniela Nagai,

Cynthia Melissa, Elzane Pimenta, Ederson Fermiano, Vânia
Aparecida da Silva e Minisa
Nogueira Napolitano: coordenadores pedagógicos.
Logo após a atribuição e
posse dos novos professores,
também aprovados e classificados em concurso público, os
profissionais conheceram seus
postos de trabalho e participaram de reunião na secretaria.
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Bancos não apresentam proposta e negociação vai continuar

Nova reunião foi marcada
para terça-feira (7). No dia seguinte, dia 8, bancários farão
assembleias pelo país, incluindo
em Barretos, na sede do sindicato, às 17h30. A pauta de reivindicações foi entregue há um mês
e meio. Acordo expira dia 31.
A expectativa era de que a
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) apresentasse
proposta de reajuste salarial
na última quarta-feira (1º),
mas isso não aconteceu, e uma
nova negociação ficou marcada para a próxima terça (7).
No dia seguinte, os bancários farão assembleias pelo
país para avaliar o andamento
da campanha. “Está nas mãos
dos bancos resolverem a campanha na mesa de negociação,
intenção anunciada por eles
desde a primeira rodada de negociação”, afirmou a presidenta
da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia
Moreira, também integrante da
coordenação do Comando Nacional dos Bancários.

Representantes da Fenaban e do Comando Nacional
passaram o dia reunidos em
São Paulo, na quinta rodada de
negociação. Os trabalhadores
lembram que a convenção coletiva só vale até o dia 31 deste
mês, véspera da data-base, já
que a ultratividade deixou de
valer – por esse princípio, os
itens de um contrato são mantidos até a renovação.
A pauta de reivindicações
foi entregue há um mês e
meio, em 13 de junho. As rodadas anteriores trataram de
saúde, condições de trabalho
e emprego. O setor patronal
também não quis discutir garantia de emprego no setor. Os
bancários afirmam que, apesar
de lucros crescentes, os bancos
seguem cortando pessoal.
Apenas no primeiro semestre, foram fechados 2.846 postos de trabalho no país, segundo dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério
do Trabalho, analisados pela
subseção do Dieese na Con-

traf-CUT. Desde 2016, o setor
eliminou mais de 40 mil vagas.
O lucro dos maiores bancos brasileiros foi de R$ 79,4
bilhões em 2017, um crescimento real de 159,5% em
relação a 2003. Apesar do
crescimento real da remuneração dos bancários ter sido
de 10,9% entre 2003 e 2016, o
crescimento real do lucro dos
bancos foi de 106,4%.
De acordo com os bancários, a inflação acumulada
em 12 meses está projetada
em 3,88%, mas o índice pode
aumentar. A categoria reivindica ganho real nos salários e
demais verbas, como os vales
alimentação e refeição.
Os trabalhadores também
querem rediscutir o formato
de PLR, enquanto a Fenaban
pretende manter a regra atual,
que prevê pagamento de dois
salários mais valor fixo com
a distribuição de, no mínimo,
5% do lucro até atingir um
teto fixado no acordo coletivo. (Foto: Contraf/CUT. Fonte: Rede Brasil Atual)

APCD Barretos traz cursos de
especialização para Barretos e região
O presidente da Associação
Paulista de Cirurgiões Dentistas, Regional de Barretos, Lúcio Antônio. Pereira, estará na
capital paulista nesta sexta-feira (3), para reunião da ABCD
(Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas) Nacional,
onde ocupa p cargo de vice-

-presidente. Ele estará acompanhado da dra Renata Manzano
para a reunião que acontece na
sede da APCD Estadual.
Na oportunidade, o dr. Lúcio Antônio Pereira assinará
o contrato junto a FAOA (Faculdade de Odontologia da
APCD), para que sejam inicia-

dos os cursos de especialização nas mais diversas áreas da
Odontologia ainda neste mês.
“Com esse contrato, a
APCD de Barretos estará
iniciando uma nova fase no
ensino da Odontologia para
Barretos e região”, antecipou
Pereira.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
========================================
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Barretos e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 44.790.079/0001‐77, Registro sindical nº Mtb.322.393/74 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os
empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos e privados, sócios e não sócios, da base territorial
deste sindicato, para a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia 08/08/2018, às 17:30 h., em primeira
convocação, e às 19:30 h., em segunda convocação, no endereço sito à Rua 18 nº 1010, Centro em Barretos-SP
para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1. Avaliação e deliberação sobre contraproposta a ser apresentada pela FENABAN na reunião de 07/08/2018,
à pauta de reivindicações entregue em 13/06/2018;
2. Deliberação acerca de paralisação das atividades durante o dia 10/08/2018;
Barretos-SP, 03 de agosto de 2018.

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

(

3322-5522

ALENCAR THEODORO DE SOUZA FILHO
Presidente

JREIS

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

(

98123-4581
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Inscrições abertas para Concurso Cultural do
Unifeb com prêmios de até R$ 2 mil
Fim da contribuição sindical
diminui representatividade,
afirma advogado

Estão abertas as inscrições
para o Concurso Cultural “Profº Roberto Rossi Zuccolo”, patrono da Biblioteca do Unifeb.
Até o dia 10 de setembro os
candidatos podem se inscrever
nas duas categorias: texto e desenho. Os inscritos concorrem
ao prêmio de R$ 2 mil para o
primeiro colocado, R$ 1,5 mil

Mais de seis meses após
entrar em vigor, a reforma
trabalhista já provocou impactos na área corporativa e
jurídica. Uma diminuição no
número de ações foi detectada nos tribunais e a regularização de atividades antes não
citadas na legislação, como o
home office, vem sendo adotada pelas empresas.
O advogado Noel Santos
ressaltou, nesta semana, o papel dos sindicatos dentro da
nova lei como mudança que
merece atenção. Uma das alterações da reforma acabou
com a obrigatoriedade do
pagamento da contribuição
sindical, mas as organizações
que representam os profissio-

nais ainda possuem grande
relevância nas negociações.
“O fim da contribuição sindical vai diminuir a representação dos trabalhadores e a
fiscalização e cobrança ficará
minada”, destacou.
Para ele, a alteração legislativa é controversa e inconstitucional porque não foi
instituída por lei ordinária.
“A contribuição sindical é a
reserva de um dia de trabalho
e é uma importante fonte de
renda. O sindicato atende o interesse da categoria como aumentos de salários e condições
de trabalho”, frisou Santos.
Por outro lado, segundo
o advogado, o fim da obrigatoriedade demonstrará que

os sindicatos que atendem
as prerrogativas do trabalhador, precisarão mostrar a que
vieram. No entanto, antes de
determinar o fim da contribuição é necessário fazer a
reforma sindical, explicou.
AUTORIZAÇÃO
O Ministério do Trabalho
confirmou, por meio de um
despacho publicado no Diário Oficial da União, que o
desconto da contribuição sindical depende da autorização
prévia de cada trabalhador.
Para o advogado, a autorização é confusa, pois sendo uma
tributação parafiscal, e pelo fato
de estar empregado, já está autorizado o desconto”, finalizou.
(Fonte: SEVEN PRESS)

para o segundo classificado e
R$ 1 mil para o terceiro colocado em cada categoria.
O concurso é aberto ao público de Barretos e região, e
visa premiar os trabalhos que
retratem, em texto ou desenho
artístico, a vida do patrono de
Roberto Rossi Zuccolo (1924
– 1967), engenheiro, que foi o

introdutor do concreto protendido no país e também se destacou em sua atuação acadêmica.
“O concurso é uma maneira de incentivar o pensamento artístico e também manter
viva a memória sobre a importância de nosso patrono,
uma pessoa que tanto contribuiu para o saber acadêmico
e revolucionou a construção
civil com a introdução do
concreto protendido”, explica a pró-reitora de Extensão e
Cultura do Unifeb.
As inscrições podem ser
feitas pelo link: http://inscricao.unifeb.edu.br/Login/121.
Os trabalhos devem ser enviados posteriormente à instituição via Correios ou pessoalmente. A avaliação dos
trabalhos acontece de 12 a 18
de setembro e a divulgação do
resultado está marcada para o
dia 20 de setembro.

TEBE realiza mais uma edição
da campanha “Acorda Motorista”
na rodovia Brigadeiro Faria Lima
A ação oferece café da manhã para motoristas, motociclistas e caminhoneiros

A campanha “Acorda Motorista”, evento promovido pela
Concessionária de Rodovias
TEBE, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, teve
mais uma edição na madrugada
do dia 25 de julho, no km 412 da
rodovia Brigadeiro Faria Lima.
A concessionária obteve
sucesso nas cinco primeiras
edições e estará dando continuidade na ação durante o
restante deste ano de 2018.
A ação orienta os motoristas,

motociclistas e caminhoneiros sobre os riscos de acidentes que o sono pode causar.
A ação tem o intuito de parar os motoristas para tomarem
um café, podendo despertar do
sono nesse período, que é o
mais crítico em relação a causa
de acidentes, devido ao horário
do sono. Os motoristas que participaram da ação também tiveram a oportunidade receber um
kit com material informativo
sobre segurança viária, além do

café da manhã, proporcionado
pela concessionária.
“O objetivo da ação é
conscientizar os motoristas para que adotem atitudes
preventivas e mais seguras,
contribuindo para a redução
de acidentes e preservando
a vida. A ação tem sido bem
aceita pelos usuários, pois
eles acham importante para
segurança de todos”, comentou Fernando dos Santos, gerente de operações da TEBE.
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Prefeito recebe secretário e atletas
medalhistas de Barretos nos Jogos Regionais
O prefeito Guilherme Ávila recebeu na última terça-feira
(31), em seu gabinete, o secretário municipal de Esportes e
Lazer, Dorivaldo de Almeida
Júnior, Lilico, atletas barretenses
medalhistas no Jogos Regionais
da 5ª Região Esportiva, evento
realizado em Matão; além de técnicos e membros da delegação.
“Vocês tiveram um desempenho gratificante, representando
muito bem o município de Barretos e superando as expectativas.
Vamos sediar o evento no ano
que vem e para isto adequamos
o calendário escolar. A cidade
mostrará sua capacidade de organização e, com certeza, nossos
atletas farão ainda mais bonito”,
ressaltou o prefeito.
O secretário Lilico agradeceu
aos atletas por representarem Barretos e os parabenizou pelos resultados alcançados. Enfatizou o apoio
da prefeitura para com o esporte e
a delegação e reiterou que a cidade
está preparada para receber o Jogos
Regionais no ano quem vem.
No JRs deste ano, Barretos
conquistou 15 medalhas (nove de
ouro, quatro de prata e duas bronze), nas modalidades atletismo,
atletismo ACD, natação ACD,
basquete feminino Sub 20, xadrez
feminino, handebol feminino Sub
20, judô, bocha e tênis de mesa
masculino Sub 20. Na classificação geral ficou em sexto lugar por
pontos, somando 111.
Araraquara foi campeã com
313, seguida de Franca com
306,5, Ribeirão Preto, terceiro
com 295 e Matão em quarto com
177,25. Além das medalhas e a
classificação, Barretos comemora também a sua escolha para ser
sede do evento no ano que vem.
Candidata única, a cidade foi

eleita por aclamação durante o
congresso específico, com a participação de 51 municípios que
tinham direito a voto.
MEDALHAS
No atletismo ACD (Atleta com
Deficiência) atleta Wesley Nascimento conquistou três medalhas
para Barretos: ouro no arremesso
de peso e lançamento de disco; e a
de prata na prova dos 100 metros.
No atletismo Taynara Pedroso levou a de ouro nos 5 mil metros.
Na natação ACD, Caio César
levou a medalha de ouro nos 100
metros nado livre, 50 metros livre e 100 metros costas. O judô
masculino conquistou a medalha
de ouro no Kata com a dupla Tiago Leal e Jhonata. No feminino
Stéfani Garbal ganhou duas de
bronze: uma na Categoria Meio
Leve e outra no Kata, fazendo
dupla com Gabriele.
Por equipes, o tênis de mesa
masculino Sub 20 ganhou a
de prata com a equipe: Carlos
Eduardo, Jhonathan Silva, Pedro Henrique, Raphael Farias,
Samuel Pacheco e Wanderson
Rocha. Técnico: Pedro Páschoa.
Assistente: Rodrigo Mucci. Barretos ganhou também a medalha

de prata no xadrez feminino com
Letícia, Jenifer, Joyce e Stéfani.
Técnico: Páschoa.
COLETIVAS
O basquetebol feminino Sub
20 de Barretos venceu Ribeirão
Preto por 61 a 48 na final ganhando medalha de ouro. No handebol
feminino o município conquistou
a medalha de prata. No basquete
masculino Barretos jogou com
Franca pela medalha de bronze na
sexta-feira, 27 de julho, quando já
havíamos fechado nossa edição.
INÉDITO
Na bocha, Barretos conquistou pela primeira vez a medalha
de ouro no JRs. A disputa final
venceu Tabatinga por 2 x 0 (18
x 10 e 18 x 10). Foram campeões, Serradela, Vitor, Abílio, Arquimedes, Luiz Paulo, Toninho,
Paulo e Ronaldo.
O secretário Lilico destacou
que a bocha de Barretos tem uma
equipe renovada, com jogadores
da própria cidade, que estão colhendo os frutos da construção de
uma cancha com piso sintético
no Poliesportivo Rochão. “Com
o equipamento, as condições de
jogo e treinamentos tiveram uma
evolução muito grande”, frisou.
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