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Órgãos públicos poderão contratar moradores 
de rua em obras e serviços licitados em Barretos

As empresas que partici-
pam de licitação de obras pú-
blicas devem reservar vagas 
para a contratação de morado-
res de rua. É o que determina 
um projeto de lei, de autoria 
do vereador Raphael Dutra 
(PSDB), aprovado pela Câ-
mara Municipal de Barretos 
na última segunda-feira.

De autoria do vereador Ra-
phael Dutra (PSDB), o projeto 
exige que os editais de licitação 
de obras e serviços públicos re-
servem uma cota de, pelo me-
nos, 2% das vagas para a con-
tratação de moradores de rua. 
O objetivo é que o setor público 
promova a reintegração social.

Os cursos do Unifeb estão na 
lista do RUF (Ranking Univer-
sitário), desenvolvido pelo jor-
nal Folha de São Paulo - 2018. 
O levantamento do RUF é anual 
e feito pelo jornal Folha de São 
Paulo, desde o ano de 2012, 
classificando as melhores uni-
versidades e os cursos do Brasil.

Para a classificação, foram 
avaliadas 196 universidades 
brasileiras, foram considera-
dos os aspectos de pesquisa, da 
internacionalização, da inova-
ção, de ensino e do mercado.

Dentro do ranking foram 
selecionadas 40 graduações, 
como Administração, Direito, 
Medicina, Odontologia, Enge-
nharia, Computação, Comuni-

Dia 11 de maio, o Rio das Pedras apresenta o show ”Encontro de Ge-
rações Sertanejas”.  O evento apresenta a dupla João Pedro & Cristiano 
interpretando seus maiores sucessos, como Vida Cigana, Ai Amor,  Amor 
Verdadeiro, Por toda Vida, além de novas músicas. Conhecido do públi-
co barretense e com grande agenda de shows por todo Brasil, o cantor 
Kadu Velasco será outra atração da noite. O sertanejo promete não dei-
xar ninguém parado, destacando seu novo sucesso “Bebendo na Rua”, 
que possui mais de 860.000 (oitocentas e sessenta mil) visualizações no 
Youtube. Para abrilhantar a noite, o DJ Giuliano Capucho comandará as 
pick ups. A mesa no valor de R$ 90,00 com uma porção de frios, come-
çará a ser vendida no dia 5 de abril na sede central do clube. Associados 
em dia com as mensalidades tem entrada gratuita e os visitantes podem 
adquirir os ingressos antecipados no valor de R$ 50,00.

A turma do Programa Se-
nac de Aprendizagem apresen-
tou uma “Batalha de Poesias” 
na unidade do Senac Barretos 
nesta quinta-feira (21).

As apresentações ocorreram 
entre três períodos, com o intui-
to de chamar os jovens para a 
reflexão de temas como: ma-
chismo, racismo, preconceito, 
homofobia, política, violência, 
assédio, desigualdade, inclusão 
e empoderamento feminino.

O evento foi voltado aos 
alunos e funcionários da uni-
dade, com o objetivo de pro-
mover a reflexão dos jovens 
aprendizes sobre esses assun-
tos e visando a formação de 
um cidadão mais consciente 
do seu papel na sociedade, 
além de um profissional mais 
completo para o mercado.

O jogo entre Barretos EC e 
Grêmio Osasco, pela 12ª rodada 
da Série A3 do Campeonato Pau-
lista, foi interrompido por volta dos 
22 minutos do primeiro tempo, por 
causa da chuva forte que causou 
até um apagão no estádio Fortale-
za, na quarta-feira à noite. Reinicia-
do na tarde desta quinta-feira (21), 
o jogo foi finalizado com o placar 
de Barretos 2 x Grêmio Osasco 0. 
Com esse resultado, o BEC é o sé-
timo colocado, com 20 pontos, e se 
aproxima da vaga para a próxima 
fase do campeonato.

Amistoso celebra Dia Internacional da Síndrome de Down - A prefeitura de Barretos, por meio das 
secretarias de Esporte e Educação, através do Setor de Inclusão, realizou na última quarta-feira 
(20), um amistoso  de futsal em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebra-
do anualmente em 21 de março. A partida foi entre os times de Futsal de Barretos e Down Egydio 
de Ribeirão Preto. A secretária da Educação, Valéria Recco, acredita que a educação e o esporte, 
quando caminham juntos, buscam uma formação integral e isso não importa se é para uma pessoa 
com deficiência ou não. “A integração das duas secretarias teve como objetivo dar possibilidade, 
visibilidade e autonomia para esses alunos” destacou Valéria. A partida de futsal contou com a 
torcida organizada de alunos da rede municipal de ensino.

Eventos marcam Semana de 
Conscientização da Síndrome de Down

Barretos sedia durante 
toda a semana, eventos rela-
cionados à Semana de Cons-
cientização da Síndrome de 
Down. Implantada por meio 
de lei de autoria da vereadora 
Paula Lemos, a semana apre-
sentou na segunda-feira (18), 
o lançamento de vídeo institu-
cional “Nossas Estrelas”.

Na terça-feira (19), no ple-
nário da Câmara Municipal, 
foi apresentada uma palestra 
com Breno Viola, 1º árbitro 
do judô com Síndrome de 
Down no mundo.

Como parte dos eventos da 
semana, até o próximo domin-
go, dia 24, o North Shopping 
Barretos será sede da exposi-
ção de fotos “Nossas Estrelas, 
Nossos Olhares”. A abertura 
da exposição aconteceu na 
noite desta quinta-feira (21).

Senac realiza 
Batalha 

de Poesias Unifeb está no ranking das melhores 
universidades e cursos do país

cação, Pedagogia e Psicologia.
“Tal fato nos mostra que a 

instituição está no caminho cer-
to em relação a ser uma organi-
zação de excelência em ensino, 
pesquisa e extensão. Por exem-
plo, posso citar que o curso de 
Administração é o melhor da 
cidade e está entre os melhores 
da região e do país”, apontou 
André Ribeiro, coordenador do 
curso de Administração do Uni-
feb. (Foto: André Monteiro)

BEC vence Grêmio 
Osasco por 2 a 0

Rio das Pedras traz o show 
Encontro de Gerações Sertanejas
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Opinião

» O PREÇO PAGO POR UMA MÃE AFETUOSA
Alguns analistas políticos locais entendem que o prefei-

to Guilherme Ávila (PSDB) está pagando preço alto por ter 
sido “a mãe afetuosa” e ter colocado assessores errados na 
administração municipal.

» CADEIRA DE PAI PRÁ FILHO, DE FILHO PRÁ PAI
O advogado Leandro Anastácio (SD) deve se aposentar 

da vida pública para se dedicar apenas às suas empresas. Seu 
pai, o sindicalista Luiz Carlos Anastácio “Paçoca” (SD) será 
candidato a vereador em 2020. Vem trabalhando forte nos 
bastidores para retornar ao legislativo barretense.

» O PRESTÍGIO DO MANÉ
Dizem por aí que o ex-prefeito Emanoel Carvalho (PTB) 

ainda tem muito prestígio e trabalha para eleger dois verea-
dores em 2020. 

» COTADO PARA CHEFIA DE GABINETE
O empresário David Alcides está cotado para assumir a 

chefia de gabinete de uma secretaria municipal. 

» DUTRA ANUNCIA UM MILAGRE EM BARRETOS
Aconteceu um milagre em Barretos, segundo o vereador 

Dutra (PSDB). Segundo o tucano, a prefeitura tem um projeto 
pronto para a reforma do terminal rodoviário de Barretos.

» LILICO É CRITICADO NA CÂMARA
O vereador Raphael Oliveira (PRP) afirmou na tribuna 

da Câmara Municipal que o secretário de Esportes, Lilico, 
só aparece em campanha eleitoral. Ele cobrou mais atenção 
para o esporte barretense.

» ATIVIDADES NO RECINTO É QUESTIONADA
Euripinho (PDT) deseja saber como está sendo utilizado 

o Recinto de Exposições Paulo de Lima de Correa desde a 
sua reinauguração no dia 20 de julho de 2018.

» O PAPEL DE ACUAR O PREFEITO
Na opinião do vereador Kapetinha (PTB) os vereadores de Bar-

retos tem o papel de acuar o prefeito Guilherme Ávila (PSDB).

» A BOA INTENÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Barretos discutiu em audiência 

pública projeto do ex - prefeito Emanoel Carvalho sobre a 
criação da ARMUB (Agência Reguladora dos Serviços Pú-
blicos de Barretos). A intenção era fiscalizar e controlar o 
abastecimento de água, coleta de esgoto, limpeza pública, 
entre outros. No entanto, meses depois, o prefeito retirou o 
projeto do legislativo.

» TRABALHO NO DIA DA MENTIRA
Setenta pessoas fizeram parte da primeira turma da Frente 

de Trabalho da prefeitura que iniciou no dia 1º de abril de 2009.

» A OFERTA DO SECRETÁRIO NÃO VINGOU
O então secretário municipal de Saúde, Mussa Calil Neto, 

apresentou o prédio do Vocacional em 10 de março de 2009 
para representantes da secretaria estadual da Saúde. A idéia 
era construir o AME. A oferta não vingou. 

» VEREADOR PASSA MAL NA CÂMARA
Na sessão ordinária de segunda-feira (18), o vereador 

Lupa (DEM) passou mal e foi dispensado da reunião da Câ-
mara Municipal de Barretos.

» DOBRANDO AS MANGAS ATÉ OS COTOVELOS
“Espero que o prefeito arregace as mangas”. Frase do ve-

reador Otávio Garcia (DEM), na sessão da Câmara Municipal.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Cativeiro Sem Fim - 

as histórias dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados 
pela ditadura militar no Brasil”, de Eduardo Reina, publica-
do pela  editora Alameda.

Josilene Braga Ribeiro Quintas
Professora e psicopedagoga 

do Instituto Canção Nova e da 
Faculdade Canção Nova, em 

Cachoeira Paulista (SP).

“A agricultura brasileira vai continuar 
crescendo sem destruir sequer uma árvore”

Com simpatizantes em to-
dos os segmentos do agronegó-
cio, nos quatro cantos do país, 
incluindo Barretos e região, a 
ministra Tereza Cristina (Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento) abriu sua participação 
no Brazil Day in Washington, 
com a frase acima.

Para ela, a agricultura bra-
sileira tem capacidade para 
aumentar em 30% a produção 
de alimentos “sem destruir 
sequer uma árvore em todo o 
nosso território”.

A afirmação foi feita a 
empresários e executivos de 
grandes empresas americanas 
em resposta a uma questão 
levantada por Donna Hrinak, 
CEO da Boeing no Brasil, 
moderadora do evento, sobre 
supostos impactos ao meio 
ambiente provocados pela 
produção agrícola brasileira.

Para Tereza Cristina, exis-
te a certeza de que “a agrope-
cuária brasileira vai continuar 
crescendo sem desmatar uma 
única árvore sequer. Nós te-
mos capacidade de incluir 
quase 30% a mais de produ-
ção sem destruir sequer uma 
árvore, um pé de árvore em 
todo o nosso território”.

Tereza Cristina explicou 
ainda que o Brasil “tem um 
Código Florestal dos melho-
res do mundo”. Segundo a mi-
nistra, a legislação estabelece 
que o produtor brasileiro tem 
de preservar boa parte de sua 
propriedade pagando impos-
tos por toda a área. 

“E, assim mesmo, o mun-
do ainda nos ataca, dizendo 
que somos transgressores 
da lei. O produtor brasileiro 
produz de forma sustentável, 
com todas as dificuldades de 

infraestrutura que ele enfrenta 
em nosso país”.

A ministra explicou aos in-
vestidores que o Brasil preci-
sa continuar buscando novos 
mercados pelo mundo, porque 
a produção brasileira “conti-
nua a crescer de maneira sus-
tentável”. E afirmou: “Temos 
uma missão de colocar, até 
2050, 40% a mais de alimen-
tos na mesa do mundo”.

Ela ainda explicou que o 
Brasil de hoje tem acesso a 
vários mercados mundiais e 
quer reforçar seus laços de 
parceria com os Estados Uni-
dos. “Estamos vindo discutir 
os nossos mercados, que são 
muito parecidos na agrope-
cuária”, disse a ministra.

A ministra também falou 
do novo momento vivido pelo 
país, a partir da eleição do pre-
sidente Jair Bolsonaro, em ou-
tubro do ano passado: “Existe 
um otimismo do brasileiro de 
que o país vai para um novo 
mundo. O setor produtivo bra-
sileiro está apostando todas as 

suas fichas neste governo, as 
reformas econômicas devem 
acontecer em breve para que 
o Brasil entre nos eixos, e sob 
o comando do presidente Bol-
sonaro, acho que o Brasil en-
tra numa nova era, num novo 
tempo, em que as relações se-
rão melhores entre a política, o 
Judiciário e o Executivo. Que-
remos um Brasil globalizado, 
aberto de lá para cá e daqui 
para lá. É isso que queremos 
no novo momento que vive-
mos no nosso país”.

A ministra fez uma firme 
defesa de um comércio mun-
dial “equilibrado e justo”. Ela 
lembrou que o Brasil é o ter-
ceiro maior exportador agríco-
la do mundo, atrás apenas dos 
Estados Unidos e da União 
Europeia, com 7% do total do 
comércio agropecuário inter-
nacional, mas continua “traba-
lhando incansavelmente” pela 
abertura de mercados e por 
condições iguais nos mercados 
que já estão abertos.

Tereza Cristina carrega em 

seu semblante, não só a em-
patia, mas a certeza de quem 
acredita naquilo que faz, que 
projeta e que busca resulta-
dos. Como o homem do cam-
po que todos conhecem.

A par dos resultados di-
vulgados pelo Ibope nesta 
semana, pós visita aos Esta-
dos Unidos, em que a queda 
da simpatia dos apoiadores 
do presidente Bolsonaro foi o 
destaque, recomenda-se pre-
caução com relação aos de-
mais integrantes do governo.

O agronegócio, de Barre-
tos e região, acredita no suces-
so de Tereza Cristina frente ao 
Ministério da Agricultura e 
sempre colabora para melho-
rar o desempenho do setor em 
termos de Brasil.

Essa empatia do campo, do 
meio rural, precisa ser levada 
para outros setores do governo 
federal. Quem sabe esse re-
flexo ajude a impedir a queda 
de “outras árvores”, mal plan-
tadas em tão pouco tempo de 
reflorestamento político.

Consequências de uma vida ocupada demais
“Tudo tem o seu tempo 

determinado e há tempo para 
todo o propósito debaixo do 
céu. (Ecl 3,1)”. Ao ler essa 
passagem bíblica, somos con-
vidados, a princípio, a esperar 
o tempo das coisas acontece-
rem, de entender os fatos da 
vida no seu curso próprio.

Numa situação boa ou ruim, 
quantas vezes já nos pegamos 
no desejo de acelerar o tempo 
ou de fazê-lo parar, de forma 
a corresponder aos nossos an-
seios emocionais? Quantas ve-
zes queremos que uma hora se 
equivalha a duas, com o intuito 
de mais conquistas ou ainda 
de poder ser mais produtivo e 
atender demandas de outras 
pessoas, e até de si mesmo?

Quantas vezes o tempo é 
pouco para o que desejamos, 
mas, mais do que suficiente 
para o ser humano que possui 
limites próprios, dentro de cada 
contexto peculiar, na necessi-
dade de ser gente nesse mundo 
“urgente”? Quantas vezes!

Aqui desejo aprofundar 
este verso bíblico a uma ver-
tente psíquica e emocional: 
o tempo do sentir, do perce-

ber-se. Cada dia mais somos 
levados a ser “mais do que 
somos”: mais produtivos, efi-
cientes, perfeitos; a termos 
mais, conquistarmos mais, 
oferecermos mais.

E, assim, no desejo de viver 
esse “mais”, abandonamos, 
sem nos dar conta, aquilo que 
somos: pessoas. Pessoas que 
sentem, cansam, esgotam, er-
ram, se fragilizam. Desrespei-
tamos nossa essência em prol 
da nossa “insaciável” ânsia de 
tudo ser, fazer e poder. Deve-
mos ser, com muita proprieda-
de, nosso próprio limite. Não 
se trata dos limites que nos li-
mitam, mas do que nos fazem 
saudáveis e plenos.

Não dá para ser feliz ultra-
passando nossos limites, pois 
isso fatidicamente resultará em 
esgotamento e doença. Saiba-
mos olhar para dentro de nós 
e encontrarmos o nosso tempo 
de agir e parar, de seguir e des-
cansar para, no determinado 
momento ou no dia seguinte, 
prosseguir tendo nos dado, 
com o devido respeito de que 
precisamos: o descanso.

Nossa mente pode, em 

alguns momentos, se desar-
monizar com o nosso corpo e 
querer explorá-lo além do que 
ele pode. E, por irmos além do 
que o corpo e mente são capa-
zes de render, as consequên-
cias, na maioria das vezes, 
são as doenças somáticas ou 
psicossomáticas.

Chegamos a acreditar que 
todas essas tarefas devem ser 
feitas no tempo do agora e que 
isso é o certo. Displicente-
mente, não olhamos para nos-
sa condição, acreditamos que 
nosso limite humano é estar 
além do limite, e que devemos 
sempre exigir, cada vez mais, 
de nós mesmos.

É lógico que é válido e ne-
cessário abraçar novos desafios 
e conquistas. Entretanto, cada 
um deve ser honesto o suficien-
te consigo mesmo, para não 
“romper” com sua condição de 
ser gente saudável e feliz.

É preciso reconhecer que o 
tempo de conquistas requer um 
tempo de descanso e refrigério, 
para que o corpo e a mente não 

desenvolvam patologias que 
chegam de maneira lenta, por 
perceberem que foram “agredi-
dos” por muito tempo.

É preciso dar-nos tem-
po para ouvir, sentir e dar as 
melhores respostas ao nosso 
corpo e a nossa mente, de ma-
neira a nos manter saudáveis, 
físico, psíquico e socialmente.

Por fim, retomando o tem-
po de cada coisa, devemos 
conceder e investir no tempo 
de Deus em nossas vidas.
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BARRETOS, 22 de março de 2019A informação com precisão e credibilidade A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Através de uma parceria entre Associação Os Independen-
tes e Prefeitura de Barretos, foi implantado no ano de 2003 

e retomado em 2016, no Rancho do Peãozinho, o Projeto 
de Equoterapia. Atualmente, 26 pacientes são beneficiados 
com o atendimento que é feito por fisioterapeutas gratui-
tamente. A triagem é realizada pelo Centro Municipal de 

Reabilitação e contempla desde crianças a partir dos 3 anos, 
até adultos. Os atendimentos são realizados das 14h às 17h 

às quartas e quintas-feiras e das 8h às 11h30 e das 14h às 
17h todas as sextas-feiras. (foto: Leandro Joaquim)

De astral lá em cima que contagia a todos a sua volta, essa é Arlete Campos, 
que comemora aniversário amanhã, sábado (23/03). Beijos e abraços ficam 
por conta do irmão Arnaldo, sobrinho Pedro Nicolas, do cunhado Danilo, e 
claro dos amigos do coração. Felicidades Arlete!!!(foto: Diego Rodrigues)

Os amigos Cleiton Matos e Guilherme Silveira, estão aprovei-
tando a vida a doidado em merecidos dias de férias. O lugar es-
colhido foi Arraial d’Ajuda em Porto Seguro/BA. Tudo de bom!!!

A segunda-feira (18) foi de festa para Katia Anton da Silva, 
que brindou a chegada da idade nova ao lado do marido Ale-
xandre (foto), recebendo os mimos dos filhos, Raul e Rafaela, 

e o carinho dos demais familiares. Parabéns!!!

Letícia Minaré 
completou 
mais um ano 
de vida na 
última terça-
-feira (19/03). 
A comemo-
ração foi em 
um local mais 
que especial, 
na Disneyland 
Resort Paris. A 
Jovem psi-
cóloga volta 
na próxima 
terça-feira e 
pretende co-
nhecer ainda 
vários países. 
Tá com tudo 
essa garota!!!

Descanso 
merecido 
para a famí-
lia Balugani. 
Marcelo, 
Beattriz 
e Sandra, 
estiveram 
recentemen-
te no Caribe 
brasileiro, 
Arraial do 
Cabo/RJ. 
O Click foi 
registrado 
nas águas 
cristalinas 
da Praia 
Pontal do 
Atalaia. Que 
delícia!!!

Caroline 
Martins cele-
bra mais um 

aniversário 
domingo (24), 

e o carinho 
todo especial 
fica por conta 

dos dois 
homens de 

sua vida, do 
marido Carlos 
Almeida e do 

filho Renan 
(foto), e as 

felicitações 
dos amigos 

e familiares. 
Parabéns!!!

Bruna Rodrigues curte 
férias em Orlando, 
Flórida, EUA. A bela 
engenheira civil pre-
tende pelos próximos 
dias estar 
visitando 
as mara-
vilhas da 
terra do Tio 
Sam. Nesta 
semana 
o ponto 
turístico 
visitado foi 
o Parque da 
Walt Disney 
World no 
Magic 
Kingdon. 
Sucesso!!!

O casal, Andréia e Alessandro Pentino Benincasa, 
aproveitou os últimos dias de férias para curtir o 

Thermas da cidade vizinha. Tudo de bom!!!

Parabéns para Alexandre Primo que comemorou 
mais um aniversário terça-feira (19), onde o carinho 
especial ficou por conta da namorada Thaís Garcia 
(foto), de sua mãe Maria Cristina e da irmã Carolina 

Letícia. Felicidades!!! (foto: arquivo pessoal)
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A deputada estadual Már-
cia Lia já deu início às agen-
das de seu segundo mandato 
pelas cidades do interior do 
estado. Conhecida como uma 
parlamentar presente nos mu-
nicípios, Márcia Lia come-
çou as atividades dos próxi-
mos quatro anos por Barretos 
e Guaíra, na última segunda-
-feira (18).

“É, oficialmente, nosso 
primeiro dia de segundo man-
dato e escolhemos estas duas 
cidades, que já nos solicita-
vam uma nova visita desde o 
ano passado e onde sou sem-
pre muito bem recebida”, co-
mentou a deputada.

Em Barretos, a deputada 
esteve no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia do Estado de São Pau-
lo (IFSP), em reunião com a 
diretora, Juliana de Carvalho 
Pimenta, o diretor de ensino 
Paulo Henrique Ribeiro, e o 
diretor administrativo, Rafa-
el Messineti (foto), colocan-
do seu mandato à disposição 
da educação e do ensino su-
perior na região.

No orçamento deste ano, 
Márcia Lia indicou emenda 
no valor de R$ 80 mil para a 
Santa Casa de Barretos.

GUAÍRA
Em Guaíra, a deputada 

Márcia Lia conheceu o Cen-
tro de Ação Social “Nossa Se-
nhora D’Aparecida”, na com-
panhia da vereadora Maria 
Adriana Gomes, do presiden-
te da entidade. Júlio Mineiro, 
e da assistente social e coor-
denadora, Carla Silvério.

A deputada também este-
ve com o prefeito Zé Eduar-
do para falar de interesses da 
cidade, como os problemas da 
Ponte do Rio Pardo e emen-
das parlamentares. Márcia 
Lia encaminhou emenda de 
R$ 125 mil para infraestrutu-
ra, em 2018, e outra de R$ 115 
mil para a compra de um veí-
culo para a saúde, de 2019.

Em reunião, na sede da As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Barretos (ACIB), na 
última terça-feira (19), o pre-
feito Guilherme Ávila falou 
junto a empresários barreten-
ses sobre as conquistas da sua 
gestão, desafios e sugestões 
para o governo municipal.

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co, André Peroni, conduziu a 
reunião e destacou a impor-
tância dos empresários terem 
voz. “Esta é a segunda reu-
nião que realizamos. A idéia 
é que ela aconteça mensal-
mente, para que a classe em-
presarial tenha conhecimento 
das ações desenvolvidas pela 
gestão municipal e tenha par-
ticipação, apontando proble-
mas e discutindo soluções” 
salientou.

Temas como saúde, afasta-

O vereador Paulo Correa 
(PR) está indagando a Agência 
de Transporte do Estado de São 
Paulo (ARTESP) se tem conhe-
cimento que a empresa Itama-
rati trata seus usuários com des-
caso, submetendo-os a perigos, 
bem como situações degradan-
tes durante o trajeto da linha 
de ônibus suburbana Barretos 
- São José do Rio Preto.

No documento, o verea-
dor ressalta ainda a superlo-
tação de passageiros e ques-
tiona se foi realizada apenas 
concessão dos serviços para 
linha suburbana ou foi rea-
lizada também como linha 

convencional, onde os passa-
geiros só viajam em poltro-
nas com assentos definidos, 
conforme o Decreto Estadual 
61.635/2015.

“A superlotação de passa-
geiros na linha suburbana Bar-
retos - São José do Rio Preto 
está acontecendo em todos os 
horários. Em horários de pico, 
a situação é mais grave. Além 
de ser desumano com os usu-
ários da linha, em especial os 
idosos, tal situação vai contra 
o artigo 2º do mesmo Decreto 
Estadual, que estabelece que o 
serviço adequado seja aquele 
que satisfaz, entre várias con-

dições, a segurança e o confor-
to”, disse Paulo Correa.

“Indaguei se a concessão 
foi para linha convencional, 
devido ao fato de que a em-
presa não disponibiliza horá-
rios para seus usuários se des-
locarem até São José do Rio 
Preto de uma forma mais cô-
moda, tendo somente opção 
da linha suburbana. Em algu-
mas linhas da própria empresa 
Itamarati, a linha suburbana é 
considerada expresso do hor-
ror”, finalizou Correa. Ofícios 
também foram encaminhados 
ao Ministério Público e De-
fensoria Pública.

O governador João Doria 
(PSDB) entregou na última 
quarta-feira (20) certificados 
de MITs (Municípios de Inte-
resse Turístico) a 43 cidades 
do Estado. Dentre elas, as ci-
dades de Guaíra e Bebedouro, 
vizinhas a Barretos.

Com a classificação, as 
duas cidades receberão tra-
tamento diferenciado do go-
verno estadual, com direito a 
mais verbas para investimen-
tos em obras e programas.

Atualmente, cada MIT rece-
be cerca de R$ 600 mil por ano 
para ações de estímulo ao Turis-
mo, como revitalização de áreas 
com grande fluxo de visitantes. 
É o caso de BarretosAgora, são 
140 municípios com essa classi-
ficação em todo o Estado.

“Os municípios que hoje 
estão recebendo essa quali-
ficação sabem a responsabi-
lidade que possuem à frente 
dessa atividade, a partir des-

te momento. Devem destinar 
o recurso para potencializar o 
turismo, aumentar o fluxo de 
pessoas na cidade para permi-
tir a geração de empregos e de 
renda”, disse Doria.

“Essa iniciativa faz parte de 
um projeto mais amplo. Nossa 
meta é transformar o Estado de 
São Paulo no principal destino 
turístico do país em 3 anos”, 
frisou o governador.

Também presente na so-
lenidade de entrega dos cer-
tificados, o secretário de Tu-
rismo do Estado, Vinícius 
Lummertz, explicou que os 
recursos serão liberados me-
diante a apresentação de pro-
jetos pelas prefeituras.

As propostas deverão ser 
submetidas previamente ao 
Conselho de Turismo de cada 
município e, posteriormente, 
precisarão do aval do COC 
(Conselho de Orientação e 
Controle), ligado à Secretaria 

de Turismo do Estado.
“Desde o primeiro dia do 

governo, estamos trabalhando 
em uma série de ações para 
dinamizar o turismo no Es-
tado”, disse Lummertz. “Em 
breve, lançaremos uma marca 
que representará o conjunto 
de destinos turísticos do Esta-
do”, acrescentou.

INCENTIVOS
O pacote de estímulos ao tu-

rismo no Estado inclui também 
o lançamento de vôos regionais 
em 12 cidades do interior (já 
a partir de junho) e o plano de 
modernização de 25 aeropor-
tos, incluindo o de Barretos.

Em breve, o governo de-
verá lançar ainda o sistema de 
ranqueamento das estâncias 
turísticas e MITs. Esse mo-
delo premiará as cidades que 
melhor aplicarem os repasses 
estaduais e punirá com a per-
da da classificação aquelas que 
atingirem piores resultados.

Guaíra e Bebedouro recebem certificados 
de Municípios de Interesse Turístico

Deputada começa agendas do segundo 
mandato por Barretos e Guaíra

Márcia Lia esteve nas cidades na última segunda-feira

Prefeito se reúne com empresários 
para ouvir as sugestões

mento dos servidores munici-
pais, administração do cemi-
tério municipal, entre outros, 
foram apresentados pelo pre-
feito, que pode ouvir a opi-
nião de todos os presentes.

“Vejo de forma muita po-
sitiva a abertura que os em-
presários e comerciantes nos 

deram para mostrar o trabalho 
desenvolvido e os desafios en-
frentados em alguns setores. 
Ouvir o interesse deles para 
com a nossa cidade é muito 
importante. Desta forma, jun-
tos, compartilhando idéias, 
solucionaremos muitas  ques-
tões”, avaliou o prefeito.

Paulo Correa questiona superlotação 
e cobra linha convencional de ônibus 

para São José do Rio Preto
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Até o dia 7 de abril estão 
abertas as inscrições para o 
concurso Rainha Os Indepen-
dentes. As interessadas podem 
se inscrever gratuitamente le-
vando uma foto 10x15 e do-
cumentos pessoais no depar-
tamento de turismo do Parque 
do Peão (até dia 5), das 8 às 
11h30 e das 13h30 às 16h30.

Já nos dias 6 e 7 de abril as 
inscrições deverão ser feitas no 
North Shopping Barretos, das 
10 às 22 horas no sábado e das 

Yanca Souza e Walquiria Vilela foram eleitas Rainha e Princesa Os Independentes 2018 (Foto: Márcio Oliveira)

Inscrições para concurso Rainha Os Independentes foram abertas
O concurso acontecerá no dia 25 de maio no North Shopping Barretos. Eleita representará a 64ª Festa do Peão de Barretos

14 às 20 horas no domingo.
Podem participar mulhe-

res com idades entre 18 e 30 
anos, solteiras e sem filhos, 
com altura mínima de 1,65m, 
além de possuir o Ensino Mé-
dio completo e residir, há pelo 
menos 1 ano, em Barretos.

No dia 8 de abril acontece-
rá uma pré-seleção na qual se-
rão escolhidas as 10 candida-
tas para o concurso. Segundo 
o presidente de Os Indepen-
dentes, Ricardo Rocha, mais 

uma vez, as expectativas em 
relação à escolha da rainha 
são as melhores.

“O concurso é para muitas 
jovens um sonho e por isso 
estamos mantendo este for-
mato por mais um ano e agora 
com a novidade de inscrições 
abertas para todas, sem a ne-
cessidade de uma indicação. 
Sabemos que Barretos tem 
muitos talentos e estamos em 
busca de uma Rainha que re-
presente nossa cultura, nos-

sa Festa e nossa cidade com 
amor e dedicação”, afirmou,

CONCURSO 2019
O concurso acontecerá no 

dia 25 de maio, às 20 horas, 
na Praça de Alimentação do 
North Shopping Barretos. As 

dez candidatas se apresenta-
rão vestindo trajes típicos do 
estilista Marcelo Ortale e se-
rão avaliadas por um corpo de 
jurados. A mais votada será 
eleita Rainha Os Independen-
tes 2019 e a segunda melhor 

colocada receberá a faixa de 
Princesa Os Independentes. 
O concurso é uma realização 
de Os Independentes e North 
Shopping Barretos, organiza-
ção de André Pereira Models 
e apoio do Salão Luiza.
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O economista chileno Andras 
Uthoff conhece bem o projeto de 
Previdência que o governo Bol-
sonaro quer para o Brasil. Profes-
sor da Faculdade de Economia 
e Negócios da Universidade do 
Chile e conselheiro regional da 
Organização Social do Trabalho 
(OIT), ele ajudou a tirar do papel 
a contrarreforma que, em 2008, 
tentou corrigir o encolhimento 
das aposentadorias causado pe-
los problemas de privatização da 
previdência chilena.

A reforma imposta em 1981 
pelo ditador Augusto Pinochet - 
com a ajuda de uma patota de 
economistas formados na Es-
cola de Chicago - acabou com 
a contribuição do estado e dos 
patrões, tanto na Previdência 
quanto na saúde. Cada traba-
lhador passou a poupar indivi-
dualmente para a própria velhi-
ce, depositando cerca de 10% 
do salário em contas adminis-
tradas por bancos privados.

Trinta e oito anos depois, o 
fracasso é provado em núme-
ros. Quando foi apresentada, 
a capitalização pinochetista 
prometia um retorno de 70% 
do salário médio das contribui-
ções. Mas hoje, a primeira leva 
de aposentados recebe em tor-
no de 35% de sua renda média.

Mesmo após as mudanças 
da era Bachelet, quase 80% das 
aposentadorias pagas hoje no 
Chile estão abaixo do salário mí-
nimo. E 45% dos pensionistas 
vivem abaixo da linha da pobre-
za (com cerca de 600 reais). A 
classe média foi a mais afetada, 
porque passou receber na velhice 
muito menos do que recebera du-
rante a vida laboral, mas não foi 
beneficiada pela contrarreforma.

Outra promessa furada, diz 
Ulthoff, é que os investimentos 
da Previdência privada impul-
sionariam a economia chilena. 
Do fundo de 200 bilhões de 
dólares em recursos poupados 
pelos trabalhadores, quase 3/4 
do PIB do país, cerca de 40% 
estão investidos no exterior.

Embora tenha sido apre-
sentada como “alternativa” aos 
novos ingressantes no merca-
do de trabalho, a proposta de 
Guedes levanta campo para a 
privatização da Previdência.

Se for aprovada como está, 

No Chile, capitalização transformou 
adultos de classe média em idosos pobres

prevê o economista, vai repetir 
os dramas chilenos. “O sistema 
privado caminhou todos esses 
anos apenas com o aporte dos 
trabalhadores. Não deu certo lá 
e não vai dar no Brasil”, diz.

Uthoff esteve em Brasília 
para participar de um ciclo de 
debates sobre a Reforma bra-
sileira e falou com exclusivi-
dade a CartaCapital sobre as 
diferenças entre Brasil e Chile.

CartaCapital: Muitos eco-
nomistas brasileiros acredi-
tam que esta reforma, como 
está agora, deixará uma mas-
sa de idosos ganhando menos 
que o mínimo. Como esse 
processo aconteceu no Chile?

Andras Uthoff: No Chile, 
em 1981, os empresários deixa-
ram de contribuir para a pensão 
de seus empregados, tanto na 
Previdência quanto na saúde. 
O sistema sobreviveu exclusi-
vamente do aporte dos empre-
gados, com uma capitalização e 
má qualidade de empregos. Não 
deu certo: 79% das pensões fi-
nanciadas pelo sistema, mesmo 
após os subsídios estatais, estão 
abaixo do salário mínimo chile-
no (cerca de 1810 reais). E 44% 
dos aposentados vive abaixo da 
linha da pobreza, ganhando me-
nos de 600 reais por mês. Isso 
não foi resolvido no Chile e não 
será resolvido no Brasil com ca-
pitalização individual.

CC: Como reagiu a opi-
nião pública quando Pino-
chet impôs ou o modelo de 
capitalização dos anos 80?

AU: Como estávamos em 
uma ditadura até os anos 90, 
ninguém podia opinar. Sim-
plesmente houve uma mudança 
de todo o modelo econômico 
para um projeto neoliberal. E o 
mercado financeiro foi introdu-
zido nas pensões e nos planos 
de saúde. O que aquela reforma 
fez foi destruir a seguridade so-
cial, introduzindo o mercado na 
jogada. Na Previdência, com a 
capitalização, e na Saúde, com 
os seguros individuais, na Saú-
de. O problema é que ao fazer 
contratos individuais, você dei-
xou desamparada aqueles que 
não tiveram a capacidade de 
pagar uma entrada.

CC: Você pode explicar 
como o processo de 2008 

PRECISA-SE DE 
MARCENEIRO

Com experiência e 
referência e ajudante 

de marcenaria

CONTATO 
(17) 3322-4379

ENDEREÇO 
Av. 7 - nº 1241 
(Esq. com a 28) 

Bairro: Fortaleza

Afirmação é do economista chileno Andras Uthoff. Segundo ele, modelo pinochetista, 
que produziu massa de pobres no Chile, também não dará certo no Brasil

aconteceu no Chile para 
corrigir essas distorções?

AU: A reforma de 2008 
criou a pensão básica solidária 
e a contribuição previdenciária, 
pagas por um fundo público. O 
primeiro, para quem não conse-
guiu poupar nada. E o segundo 
para quem economizou, mas 
não o suficiente para se man-
ter na velhice. Mas só recebem 
aqueles cuja renda familiar fi-
cam entre os 60% mais pobres. 
Portanto, não é universal. A 
solução de 2008 melhora a co-
bertura, mas não muda efetiva-
mente as aposentadorias.

CC: Você também diz 
que a classe média foi a mais 
prejudicada pela reforma 
chilena. Por quê?

AU: Sim, a classe média é 
a mais afetada porque é assala-
riada e sua renda previdenciária 
cai substancialmente. Quando 
a reforma foi implantada, pro-
metia-se uma aposentadoria de 
70% da média do salários que a 
pessoa recebera durante a vida 
ativa. Hoje em dia, as taxas 
de reposição são em média de 
35%. Quer dizer que a renda 
dessas pessoas diminuiu 65%, 
é uma mudança muito grande. 
Você vive a vida de trabalha-
dor como classe média. Ao sair 
dela, se torna pobre.

CC: Em outras entrevis-
tas, você disse que não era 
a favor do retorno de um 
sistema totalmente público. 
Qual seria o seu modelo de 
ideal de Previdência?

AU: Os modelos ideais não 
existem. Cada país deve cons-
truir o seu, de acordo com as 
limitações impostas pelas restri-
ções e desigualdades orçamen-
tárias, a fim de cumprir o marco 
regulatório da seguridade social. 
Existe consenso de que os siste-
mas devem ser de múltiplos pila-
res e não apenas de capitalização 
individual. A OIT propõe a cons-
trução da escada de segurança 
com um piso universal não-con-
tributivo, um pilar coletivo de 
solidariedade e um suplemento 
de capitalização individual obri-
gatório ou voluntário.

O atual sistema brasileiro já 
tem esse design. Precisa ser me-
lhorado, é verdade. Mas não subs-
tituído. (Fonte: Carta Capital)

André morava sozinho em 
uma casa com pouco sanea-
mento básico. Perdeu a mãe 
aos 10 anos de idade e o pai 
aos 20 anos. “Eu vivia na rua 
pedindo dinheiro para comprar 
droga e comida”, relembra.

Após passar por tratamento, 
André ganhou uma oportunidade 
de trabalho no Ranchos Lanches, 
quiosque localizado na Praça 
Francisco Barreto. “Queria tra-
balhar e mudar de vida”, revela.

Hoje, o atendente da lan-
chonete possui 28 anos de 
idade e trabalha há quatro no 
local. Segundo o empresário 
Thiago Possa, é um dos me-
lhores funcionários. 

Um projeto de lei de auto-
ria do vereador Raphael Dutra 
(PSDB) aprovado na sessão da 
última segunda-feira (18) exige 
que os editais de licitação de 
obras e serviços públicos reser-
vem uma cota de, pelo menos, 
2% das vagas para a contrata-
ção de moradores de rua. 

A legislação federal atual 
já prevê o benefício para ex-
-presidiários e detentos, desde 
que o serviço ou a construção 
necessite de trabalhadores 
com qualificação básica.

Moradores de rua poderão 
trabalhar em obras públicas

Dutra argumenta que a 
iniciativa busca dar mais dig-
nidade, autoestima e reconhe-
cimento familiar e social a 
esta parcela marginalizada da 
população, além de ajudar na 
inclusão social e na reintegra-
ção ao mercado de trabalho.

“Sabemos sobre as conse-
quências trágicas do desem-

prego na vida de trabalhadores 
que, após perdas sucessivas, 
estão em situação de rua. Es-
tão sujeitos a lidar com senti-
mentos de fracasso, alcoolis-
mo e depressão, aos quais são 
levados pela perda do trabalho, 
principal referência material, 
psicológica e cultural da vida 
de hoje”, afirma o vereador.
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Pacaembu recebe inscrições para mais 
264 casas do Vida Nova Barretos 5

Na última sexta-feira (15) o 
diretor comercial da Constru-
tora Pacaembu, Márcio Tadeu 
Fernandez, acompanhou auto-
ridades municipais para o lan-
çamento de mais 264 unidades 
do conjunto “Vida Nova Bar-
retos 5”, que beneficiará quem 
sonha com a casa própria.

“Barretos é uma cidade 
estratégica para a Pacaembu 
e a população reconhece a 
qualidade de nossos imóveis, 
por isso, a construção de mais 
casas dá novas oportunidades 
aos barretenses de realizarem 
seu sonho e, além disso, gera 
emprego, renda e desenvolvi-
mento para o município”, des-
tacou Fernandez.

A construção do “Vida 
Nova 5” é responsável pela ge-
ração de cerca de 200 empre-

gos diretos e 1.000 indiretos na 
região. Cada terreno do resi-
dencial terá a partir de 200m², 
proporcionando conforto e es-
paço para ampliações.

As casas terão 45,47m² de 
área construída, com sala, ba-
nheiro e cozinha com azulejo 
na área molhada, dois dormi-
tórios, laje, pisos cerâmicos 
em todos os ambientes e área 
de serviço coberta.

O bairro planejado será en-
tregue com total infraestrutu-
ra, incluindo redes de abaste-
cimento de água e coletora de 
esgoto, galeria de águas plu-
viais, asfalto, guias, sarjetas, 
paisagismo, passeio público, 
rede de energia elétrica/ilumi-
nação pública e acessibilida-
de. Serão, aproximadamente, 
146 mil m² de área construída 

em todo o empreendimento.
INSCRIÇÕES

O Vida Nova Barretos 5 tem 
casas destinadas a famílias com 
renda mensal familiar a partir 
de R$ 1.500,00 e os imóveis 
custam R$ 121.990,00 com 
subsídio de até R$ 31.665,00 
e possibilidade de zero de en-
trada e de utilizar recursos do 
FGTS. O financiamento pode 
ser em até 360 meses e parcelas 
a partir de R$ 450,00.

As inscrições começaram 
no último sábado (16), no 
Plantão de Atendimento da 
Pacaembu Construtora em 
Barretos, na rua 16,  número 
125, entre avenidas 19 e 21,no 
centro. O funcionamento é 
das 9 às 18 horas, de segunda 
a sexta-feira, e das 9 às 13 ho-
ras, aos sábados.

O prefeito Guilherme Ávila e secretários municipais acompanharam representantes da 
Construtora Pacaembu no canteiro de obras do conjunto Vida Nova Barretos

- RG e CPF
- Certidão de Nascimento ou Casamento
- Certidão de Nascimento dos filhos menores 
de 21 anos
- Comprovante de Residência: conta de água, 
energia elétrica, telefone, fatura de cartão de 
crédito ou extrato bancário recebido via Cor-
reio
ASSALARIADOS
- 3 últimos holerites
- Carteira de Trabalho

- Extrato do FGTS atualizado
Empresários/Autônomos
- Imposto de Renda
- Contrato Social com os 3 últimos Pró-Labores
Aposentados
- Número do benefício
- Último extrato do INSS
NÃO ASSALARIADOS
- 3 últimos extratos de conta corrente, cons-
tando o valor do limite do cheque especial
- 3 últimas faturas do cartão de crédito

PARA A INSCRIÇÃO, OS INTERESSADOS DEVEM LEVAR OS 
DOCUMENTOS PESSOAIS E DE COMPROVAÇÃO DE RENDA, SÃO ELES:  

No Brasil, a cada 60 minu-
tos uma criança ou adolescen-
te morre em decorrência de 
ferimentos por arma de fogo. 
Nas últimas duas décadas, 
mais de 145 mil jovens, com 
idades entre zero e 19 anos, 
faleceram em consequência 
de disparos, acidentais ou in-
tencionais, como em casos de 
homicídio ou suicídio.

Os números fazem parte 
de um levantamento elabo-
rado pela Sociedade Brasi-
leira de Pediatria (SBP) com 
o objetivo de ajudar a enten-
der esse problema que atinge 
proporções endêmicas e com 
implicações nos indicadores 
de saúde pública.

Segundo o levantamento 
da entidade, que considerou 
os dados do Sistema de In-
formações sobre Mortalidade 
(SIM), do Ministério da Saú-
de, em 2016 (ano mais recente 
disponível), foram registrados 

9.517 óbitos. O número é pra-
ticamente o dobro do identifi-
cado há 20 anos (4.846 casos, 
em 1997), representando em 
números absolutos o pico des-
sa série histórica.

De acordo com os últimos 
dados oficiais disponibiliza-
dos, 45% do volume total de 
óbitos em 2016 ficou concen-
trado em estados da região 
Nordeste. Outros 26% dos 
casos ficaram no Sudeste e o 
restante foram divididos entre 
o Centro-Oeste (8%), Norte e 
Sul (ambos com 10%).

Dentre os estados, a situa-
ção mais preocupante atinge a 
Bahia, que desde 2009 lidera o 
ranking nacional, com o maior 
número proporcional de óbitos 
de crianças e adolescentes por 
arma de fogo. Em 2016, 14% 
das mortes registradas no país 
com esta causa ocorreram na-
quela unidade da federação.

No mesmo ano, São Pau-

lo, que entre 1997 e 2004 es-
teve em primeiro lugar nas 
estatísticas, registrou 6% dos 
casos. Já o estado do Rio de 
Janeiro, frequentemente ci-
tado na imprensa brasileira 
pelos conflitos armados e que 
liderou o ranking entre os 
anos de 2005 e 2008, conta-
bilizou 9% das mortes entre 
os mais jovens por conta de 
disparos com armas de fogo.

Para a presidente da SBP, 
dra. Luciana Rodrigues Silva, 
é imprescindível que as autori-
dades assegurem a paz e a inte-
gridade dos jovens e daqueles 
que cuidam de seu bem-estar.

“O país precisa de medi-
das efetivas para aumentar a 
segurança das nossas crianças 
e adolescentes, e também dos 
profissionais que os acompa-
nham nas escolas, nas unida-
des de saúde, nos centros des-
portivos e outras instalações 
do tipo”, defendeu.

Em 20 anos, armas de fogo 
mataram 145 mil jovens no Brasil
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Barretos pode sediar mais uma 
edição dos Jogos Regionais

Representantes do comitê 
organizador e dirigente dos 
Jogos Regionais da 5° região 
esportiva do estado de São 
Paulo, acompanhados do se-
cretário municipal de Espor-
tes, Dorivaldo de Almeida 
Júnior, Lilico, confirmaram 
o interesse de Barretos em 
sediar mais uma edição do 
evento na cidade.

Para o prefeito Guilherme 
Ávila, sediar o evento espor-
tivo representa movimentar, 
não somente o esporte, mas 
também o comércio e a eco-

nomia, com a vinda dos atle-
tas que, por dez dias se insta-
lam em Barretos.

“Ganha a prefeitura, ga-
nha os atletas, ganha o co-
mércio. Fico muito feliz em 
poder sediar novamente os 
jogos na cidade. Temos uma 
estrutura suficiente para re-
cebê-los e vamos melhorar 
aquilo que for necessário”, 
enfatizou o prefeito.

Agora, com o aval do pre-
feito, a secretaria municipal 
de Esportes deve enviar uma 
carta ao secretário estadual de 

Esportes demostrando o inte-
resse. O próximo passo será a 
elaboração e execução do pla-
no para organização dos jogos.

“Estou confiante e vamos 
fazer o melhor para os nossos 
atletas, nossa cidade, e todos 
que passarem por Barretos 
nesses dias”, salientou Lilico. 
A 63° edição dos Jogos Regio-
nais de 2019 deverá acontecer 
entre os dias 16 a 27 de julho. 
Em dez dias de competição, a 
expectativa é de receber 7 mil 
atletas de, pelo menos, 70 ci-
dades do Estado.

Presentes na reunião com o prefeito Guilherme Ávila, Álvaro da Silva (Chefe dos 
Jogos e Comitê Dirigente), assistente da parte técnica, Fernando; além dos professores da 
secretaria de Barretos, José Roberto Vanini, Tadeu Cardoso de Almeida e Ricardo Santana




