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UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE AS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS - O escritor, palestrante e consultor, Celso Tracco,
ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, uma breve reflexão sobre as instituições democráticas brasileiras, nesta
entrada do sexto mês de novo governo federal. Vamos refletir juntos.
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Restaurantes respondem ao Procon sobre
política na cobrança de taxa de serviço/gorjeta
Informação sobre o serviço poderia ser mais ostensiva

Diversos restaurantes da
capital e interior do Estado responderam a notificação enviada
no dia 23 de maio pela Fundação Procon-SP, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania
do Estado, solicitando informações sobre o funcionamento de
sua política de cobrança de taxa
de serviço/gorjeta.
Após análise das repostas,
especialistas da fundação concluíram que a informação sobre esta cobrança poderia ser
realizada de forma mais ostensiva, com avisos fixados pelos estabelecimentos de modo
mais visível e não somente na
apresentação da pré-conta.
Segundo a fundação, as
empresas poderiam adotar

conduta de estimular e monitorar seus funcionários a ressaltarem o caráter opcional do
pagamento, com mais informações sobre esta cobrança.
Os estabelecimentos foram indagados sobre política
de cobrança de taxa de serviço/gorjeta; qual o percentual
cobrado; em que momento o
consumidor toma ciência da
cobrança desta taxa; se há informação prévia de que este
pagamento é opcional; se é
dada ao consumidor a opção
de não pagar ou pagar valor
a menor e como é feita a cobrança, dentre outros.
A diretoria de atendimento do Procon-SP já tinha uma
atenção especial a este tema

que acabou indo ao encontro
com um dos resultados de pesquisa sobre gorjeta, realizada
pela equipe de pesquisas, em
que 87% dos participantes afirmaram não serem informados,
previamente, sobre a cobrança.
De acordo com a legislação, o consumidor deve ser
informado, prévia e adequadamente, sobre o percentual
sugerido que incidirá sobre o
valor total da conta
A fundação, por meio de
sua diretoria de fiscalização,
conduzirá uma apuração mais
aprofundada de eventuais irregularidades e, se for o caso,
adotará medidas e sanções
com base no Código de Defesa do Consumidor.

Empresa adere à adoção
de área pública em Barretos
A Rotatória “Arnaldo de Oliveira Novo Filho – Nati”,
e parte do canteiro central localizado entre a Via Conselheiro Antônio Prado e Avenida João Cavalini, acesso ao
conjunto habitacional “Newton Siqueira Sopa”, em Barretos, ganharam uma revitalização e novo paisagismo com
flores e plantas ornamentais, além de um ponto de água
para que possa ser feita a irrigação. Os locais foram adotados pela empresa Gran Via Conveniência e Auto Posto,
como parte do projeto municipal de adoção de canteiros
centrais, praças e rotatórias. Dentro do projeto, a secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente realiza os
reparos se necessário do local, o paisagismo, pinturas de
guias, tudo de acordo com a necessidade. Após o trabalho realizado, a
manutenção passa a ser da empresa que adotou a área, tendo direito
a colocar uma placa de publicidade nas dimensões de acordo com a
lei. “É uma parceria importante e quem ganha é a cidade que fica ainda mais bonita, com áreas preservadas. O projeto está expandindo, a
classe empresarial entendeu a proposta e estamos à disposição para
novas parcerias”, salienta o secretário Marco Antônio de Carvalho Ferreira. O empresário que tiver interesse em adotar uma área, basta entrar em contato na secretaria pelo telefone (17) 3324-1011.

Concurso Rainha Os Independentes
acontece no dia 15 de junho
Doze candidatas desfilam pela passarela em busca do título para representar a 64ª Festa do Peão de Barretos. Além
de ser eleita a Rainha, a candidata que receber mais votos do
júri será premiada com R$ 4 mil em dinheiro. Já a segunda
colocada ficará com o título de Princesa e a premiação de
R$ 1 mil. “Temos certeza que será mais uma vez uma bela
festa com a presença das torcidas e do público barretense
que adora o concurso”, declarou o presidente de Os IndePágina 5
pendentes, Ricardo Rocha.

Christiano
Carvalho
ganha reforço
e melhorias
na sinalização
de trânsito

Vereador sugere que sobra de
caixa da Câmara seja aplicado
na educação e obras públicas
O vereador Raphael Dutra
(PSDB) sugeriu a aplicação
dos recursos que sobrarão dos
repasses do duodécimo e que
serão devolvidos pela Câmara
Municipal à prefeitura, para
investimento obrigatório nas
áreas de educação e obras
públicas do município. Atualmente, a aplicação do recurso
é determinada pelo prefeito.
“Nos últimos seis anos, a
Câmara Municipal devolveu
R$ 6.821.141,65. Na prática,
a economia dos vereadores
representa recurso novo, para
que a prefeitura possa fazer
frente a compromissos como
reforma de escolas ou término
de obras públicas, entre outros”, destacou o vereador.
Anualmente, a prefeitura repassa para a Câmara Municipal
uma fração de 4,5% do orça-

mento municipal líquido do ano
anterior, dividindo-se o valor em
doze parcelas. Todo ano, o Legislativo tem devolvido ao município o saldo que ficou em caixa.
Caso o prefeito Guilherme
Ávila (PSDB) acate a ideia,
ele deverá encaminhar um
projeto de lei sobre o assunto,
para que os vereadores possam analisar e aprovar.

O Departamento de Trânsito da secretaria municipal
de Ordem Pública está realizando melhorias e reforço na
sinalização de solo nas vias
públicas do bairro Christiano Carvalho, que teve placas
verticais e toponímicas instaladas. Na última quarta-feira
(5), o secretário municipal de
Ordem Pública, Cláudio Muroni, anunciou que todo o bairro
terá alterações de direção nas
vias públicas, passando a prevalecer sentido único nas ruas
e mão dupla nas avenidas. “O
objetivo das sinalizações e o
disciplinamento com os sentidos de direção é oferecer mais
segurança no sistema viário e
maior mobilidade no trânsito
do bairro”, observou Muroni.
O secretário lembrou que as
alterações era uma reivindicação dos moradores do bairro e
atende aos pedidos feitos por
requerimentos de vereadores
da Câmara Municipal.
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Editorial

Uma breve reflexão sobre as
instituições democráticas

O escritor, palestrante e consultor, Celso Tracco, ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, uma breve reflexão sobre
as instituições democráticas brasileiras, nesta entrada do sexto mês de novo governo federal. Vamos refletir juntos.
Muito se fala, atualmente,
sobre as instituições públicas
brasileiras. Que elas estão em
pleno funcionamento, que asseguram o Estado Democrático de Direito, que estão sólidas e consolidadas.
Em primeiro lugar, devemos deixar claro que as instituições públicas (Congresso, Judiciário, Presidência
da República, entre outras)
são regidas pela Constituição
Federal de 1988 e, portanto,
cabe a todos nós obedecer
nossa lei maior. Assim se faz
em uma democracia.
Aquilo que os nossos nobres deputados e senadores
ganham de salários, e outros
privilégios, está dentro da
lei. É bem verdade que eles
mesmos votaram essas leis
em seu favor, mas agiram de
acordo com a Constituição,
portanto, dentro das regras
do jogo democrático.

Quanto tempo demora a
tramitação de uma emenda
constitucional? Ninguém sabe
e depende de muitos fatores:
o que o presidente da Câmara
pensa a respeito; qual é a quantidade de votos que a situação
(favorável a essa proposta)
tem; a fidelidade partidária dos
deputados; a velocidade da
tramitação nas diversas comissões legislativas; etc.
Caso uma emenda constitucional ou um projeto de lei,
seja de iniciativa do Executivo, a situação ficará ainda mais
nebulosa. Por quê? Porque o
Chefe do Executivo, o nosso
Presidente da República, tem
o poder de um monarca, conferido pela Constituição. Ele
pode nomear milhares de assessores, ministros, diretores
de estatais, etc. Ele tem um
poder constitucional imenso,
mas não tem todo esse poder
político, pois a eleição majo-

ritária do Executivo nada tem
a ver com a eleição proporcional dos parlamentares.
O que acontece? O que
vemos todos os dias desde a
eleição direta de 1990: as chamadas crises institucionais,
independentemente de quem
seja o governante.
A necessária negociação
do Executivo com o Congresso traz em seu bojo incontáveis interesses pessoais e partidários que podem levar a um
aumento de gasto público, a
favores aos partidos, a setores da sociedade, a leis específicas para beneficiar este ou
aquele e, finalmente, favorecem a corrupção.
E onde fica o interesse do
povo, da sociedade, do bem comum, do crescimento da economia, dos empregos, da melhor
qualidade de vida para todos?
Creio que os índices de IDH,
do PISA, de Segurança Pública,

respondem essa pergunta.
O que devemos fazer? Fechar o Congresso? Obviamente não. Regimes autoritários
sempre fracassaram no médio
ou no longo prazo. Todos os
países que deram certo, que
alcançaram uma menor desigualdade social, um maior
crescimento e distribuição de
renda, uma estabilidade política, foram aqueles que empregaram e empregam uma
liberdade econômica em um
regime democrático.
O que devemos fazer é nos
manifestar através do voto. É
elegermos parlamentares que
efetivamente se identifiquem
com a mudança do sistema político brasileiro. É um caminho
árduo, difícil, custoso? Sem
dúvida! Mas, se chegarmos a
esse objetivo, estaremos assegurando uma nação estável,
próspera, ordeira e solidária,
para as futuras gerações.

Opinião
Médicos se manifestam contra projeto que prevê fim da
punição pelo transporte inadequado de crianças em veículos

EXPEDIENTE

A Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP), em parceria
com a Associação Brasileira
de Medicina de Tráfego (Abramet) e a ONG Criança Segura
Brasil, divulgou na quarta-feira (5) um manifesto contra a
proposta de fim da punição
pelo transporte inadequado de
crianças em veículos.
O tema consta de projeto
de Lei entregue pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Congresso Nacional, na última terça-feira (4),
onde são feitas sugestões de
mudança no Código de Trânsito Brasileiro (CBT).
Na avaliação das entidades,
o texto, que ainda deverá ser
debatido e precisa ser aprovado
pelos parlamentares, traz riscos
à integridades das crianças.
ÍNTEGRA DO
MANIFESTO
“Se a Presidência da República avança ao incluir no Código de Trânsito Brasileiro (CBT)
a necessidade de que os veículos
que transportem crianças contenham aparatos de segurança, o
que hoje é regulado apenas por
meio de resolução do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran),
por outro lado ela torna essa
exigência inócua ao liberar os
infratores de penalidades, como
previsão de multa e inserção de
pontos na carteira do motorista”,
diz trecho da nota.
Para a SBP, a situação merece o manifesto público contra essa proposta contida no
Projeto de Lei (PL) que pode
implicar no aumento de hospitalizações e de mortes e de
sequelas de milhares de crianças e adolescentes no Brasil.
“Nesse sentido, entende-se como perigosa e inoportuna a proposta encaminhada
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» A CASA DA MÃE JOANA
“Com todo respeito, isto aqui está virando a casa da
mãe Joana”. Frase do primeiro secretário da Câmara,
Kapetinha (PTB), na sessão de segunda-feira (3), do legislativo barretense. O vereador também afirmou que
“eu tenho medo de mim, não tenho medo de malandro”,
ao comentar possível tentativa de intimidação política.
» O TEMPO É O SENHOR DA RAZÃO
Em fala dirigida ao vereador kapetinha (PTB), a vereadora Paula Lemos (PSB), frisou que “o tempo nos
dará razão”.
» SE VOTOU ERRADO, CONSERTA
“Que a gente possa escolher direito o próximo prefeito
da cidade”, disse o vereador Carlão do Basquete (PROS).
» DUTRA PROPÕE ZUZA PATRONO DE ÁREA DE LAZER
Câmara Municipal analisa na sessão da próxima segunda-feira (10), em segunda discussão, projeto de lei
do vereador Dutra (PSDB), que denomina José Pereira, o
popular Zuza, a área de lazer no loteamento Mais Parque.
» VEREADOR PROPÕE TARIFA SOCIAL
A instituição de tarifa social de água e esgoto e também de hidrômetro social para famílias de baixa renda
de Barretos, é sugestão do vereador Euripinho (PDT).
» MINHA CASA, MINHA VIDA
Vereador Paulo Correa (PR) pediu informações sobre a construção de imóveis no distrito de Alberto Moreira, através do programa Minha Casa, Minha Vida,
para famílias com renda de até um salário mínimo.
» UNIDADE DE SAÚDE PROVISÓRIA
Unidade de Saúde provisória no bairro Vida Nova
foi solicitada pelo vereador Elson Santos (PRB).
» AS PROVIDÊNCIAS PARA ANDARILHOS
O presidente da Câmara, João Mulata (PSDB), quer
saber da Secretaria de Assistência Social, quais medidas estão sendo tomadas para o encaminhamento dos
andarilhos e pessoas em situação de rua, que moram
em áreas públicas e imóveis vazios no centro da cidade.
» FISCALIZAÇÃO PARA PROIBIR ANIMAIS SOLTOS
Vereador Almir Neves (PSDB) pediu fiscalização incessante para coibir a presença de animais soltos nas
vias públicas do bairro São Francisco.

ao Congresso Nacional pela
Presidência da República, que
prevê apenas punição com
advertência por escrito aos
motoristas que transportarem
crianças sem cadeirinhas ou
assentos adaptados para as
que têm até sete anos e meio”,
ressalta outro trecho da nota.
ACIDENTES
O manifesto destaca ainda que entre 2008 e 2017, um
total de 75.183 crianças, de
zero a nove anos,foram hospitalizadas em decorrência de
acidentes de trânsito. De 2001
a 2016, óbitos nessas faixas
etárias chegaram a 18.954.
Quase a metade desses registros (45%) envolvia crianças
de até quatro anos de idade.
De acordo com entidades
médicas e voltadas na segurança no trânsito, estudo realizado na cidade de São Paulo
pela Iniciativa Bloomberg para
Segurança Global no Trânsito,
Johns Hopkins e USP, mostra
que 47% dos motoristas não
utilizam a cadeirinha ao transportar crianças em veículos.
Na avaliação dos especialistas, esse dado é extremamente preocupante, pois os
dispositivos de retenção veiRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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cular são a única forma segura
de transportar crianças dentro
de um veículo.
Os bancos dos carros e os
cintos de segurança são projetados para pessoas com mais de
1,45 m de altura (esta altura é
atingida por volta dos 11 anos
de idade). Sendo assim, para
que a criança esteja de fato protegida em caso de um acidente
de trânsito, é essencial que ela
utilize o equipamento correto
para sua idade, peso e altura.
Esses dispositivos, quando usados corretamente, reduzem em
até 71% o risco de morte em
caso de colisão.
CAMPANHAS
Especialistas em prevenção de acidentes são categóricos ao afirmar que apenas
campanhas educativas não são
suficientes para reduzir o número de mortes no trânsito. É
preciso que a essas campanhas
se aliem a leis e fiscalização
que reforcem a importância do
uso desses equipamentos e, até
mesmo, que sejam feitas mudanças estruturais, como a redução da velocidade máxima

permitida nas vias.
“É muito importante que toda
a população entenda a importância de utilizar os equipamentos de proteção para crianças ao
transportá-las em veículos independentemente da penalidade
de uma multa. Porém, sabemos
que, na prática, a medida que o
governo está propondo resultará
na redução do uso desse equipamento de proteção. O que,
sem qualquer dúvida, impactará
negativamente nos indicadores
de morbidade e de mortalidade
no trânsito no País”, finalizou a
presidente da SBP, dra. Luciana
Rodrigues Silva.
Gaudêncio Torquato
Jornalista, professor titular da USP,
consultor político e de comunicação

» INJEÇÃO CONTRA A DENGUE
A introdução de vacinação contra a dengue como estratégia de combate a doença, é solicitação do vereador Raphael Oliveira (PRP) ao governo do Estado de São Paulo.
» NO REINO DO TUCANATO
Cesar Gontijo integra a nova executiva nacional do
PSDB, na função de tesoureiro da agremiação.
» CIPRIANO SUGERE SEMÁFORO NA 7
A instalação de um semáforo na esquina da rua 30
com a avenida 7 foi sugerida pelo vereador Aparecido
Cipriano (PP).
» VOTOS DE LOUVOR E CONGRATULAÇÕES
Câmara Municipal aprovou requerimento de autoria do vereador Otávio Garcia (DEM), com votos de
louvor e congratulações à servidora do Fórum, Lilian
Vasques Lima Moraes.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Papel de Bodega”,
de Jessier Quirino, publicado pela editora Bagaço.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Quanto maior o conhecimento, menor o ego, quanto maior o ego, menor o conhecimento.” (Albert Einstein)

Flavio Domingos, o Domingão Mestre Cuca, comemorou mais
um ano de vida terça-feira (4), e mesmo no dia do seu aniversário, não deixou de fazer o que mais gosta, cozinhar. O
carinho ficou por conta da esposa Lucia, do filho Gustavo, e as
felicitações dos familiares e amigos. Parabéns!!!

Ingrid Porfirio, Aline Paixão e Carol Alves,
essas três são parceria fechada, até mesmo
no serviço, pois amigas que trabalham unidas,
permanecem unidas. Maravilha!!!

Parabéns para Fabiola Rissi que festejou mais um
aniversário terça-feira (4). Os mimos ficaram por conta do
filho Nicolas, dos amigos e familiares. Tudo de bom!!!

O Top DJ barretense “Shinpa”, Bi
campeão do HIP HOP DJ Brasil,
campeão Mix Show 2018 e Start DJ
A empresária Fádia Hemine comple- Skratch 2019, está em busca de mais
uma conquista para a sua carreira.
ta nesta sexta-feira (07/06), mais um
No próximo domingo (09/06), ele
ano de vida. E o parabéns não vai
participa do DMC Brasil podendo
faltar, muita comida árabe e churgarantir vaga para o DMC Word,
rasco, é claro, ao lado de amigos
queridos, familiares, e dos pais, Mo- evento considerado a copa do mundo dos DJs. Boa sorte Shinpa!!!
hamad e Aiche. Felicidades Fádia!!!

Destaque para o Sr. José Barbosa, carioca da gema.
Há 20 anos na terra do Peão, ele passou por um empresa telefônica, se aposentou e mesmo assim está
em plena atividade no controle de acesso da Vale
O sábado (25/05) foi de festa com bolo, guaraná e muitos doces, para Helena RiTV. Prestes a completar 8.0 ele esbanja simpatia e beiro Dorigo, que completou seus dois aninhos. Seu aniversário foi compartilhado
contagia a todos com seu bom humor. Sucesso!!!
com os pais, Felippe e Nathalia, amiguinhos e familiares da pequena. Parabéns!!!

Amanhã (8) é dia de festa em torno de Rafaella Cristinna que
brinda mais um ano de vida. E para a data especial não passar
em branco, ela se reúne com seus pais, irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos e dá-lhe festança. O carinho todo
especial é do noivo João Vitor (foto). Felicidades Rafa!!!

Flash em Gui Sestare, Marcos Murta e Clebin Reis, esse trio que
já está virando figurinha carimbada nos eventos de motos. Dia
desses eles estiveram na Quermesse de Pirangi. Sucesso!!!

MELHORIAS NO PARQUE DO PEÃO

O Parque do Peão está recebendo melhorias para sediar a
64ª Festa do Peão de Barretos que acontece de 15 a 25 de
agosto. As reformas acontecem dentro do Estádio de Rodeios com a construção de novos banheiros na área da Pista Gold e ampliação dos banheiros do Camarote Brahma. A
enfermaria dos competidores, localizada atrás dos bretes,
também será ampliada. (foto divulgação)
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Associação Barretense
dos Animais recebe 2 mil
microchips doados pela prefeitura

Na última terça-feira (4), foi
assinado pelo prefeito Guilherme Ávila um termo de doação
de 2 mil unidades de microchips para a ABA (Associação
Barretenses dos Animais).
Participaram do ato, o secretário de Saúde de Barretos, Alexander Stafy Franco;
o coordenador da Vigilância
Sanitária, Marco Rocha; e o
presidente da ABA, Eduardo
Croys Felthes.
De acordo com o prefeito,
este sistema possibilitará acesso de identificação dos animais
doados pela associação. “Desta forma garantimos o seu bem
estar e cuidados básicos, fornecendo um histórico sobre
tratamentos realizados” escla-

receu Guilherme Ávila.
Lançada em outubro de
2015, a microchipagem de
cães e gatos em Barretos já
efetuou mais de 6 mil aplicações de chips e conta com o
apoio de clínicas veterinárias,
além do Centro Veterinário e
Castramóvel.
A microchipagem é gratuita e, para tanto, basta que os
proprietários de cães e gatos
se dirijam à clínica veterinária
mais próxima de sua residência ou, então, procurem o Centro Veterinário da secretaria
municipal de Saúde, localizado na Avenida Ibirapuera, 177.
MICROCHIPAGEM
Os animais domésticos de
Barretos serão cadastrados

com dados sobre sua saúde,
vacinas aplicadas, nome do
responsável, tudo por meio de
um microchip implantado.
O microchip é um micro
circuito eletrônico contendo um código único e inalterável, inserido em uma cápsula de biovidro cirúrgico e
revestido de substâncias de
propriedades antimigratórias,
possibilitando a implantação
em animais.
O microchip não contém
bateria e está inerte. Ao receber as ondas emitidas pelo
leitor (scanner), retorna a informação na forma de um número. Esse número é composto por quinze algarismos o que
impossibilita a duplicidade.

SAAE recebe visita do deputado Sebastião Santos
Membro efetivo da Comissão do Meio Ambiente
na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, o deputado Sebastião
Santos participou de uma
reunião na superintendência do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (SAAE),
de Barretos, para debater ações e melhorias no
abastecimento de água do
município. “Buscamos entender como é o procedimento de abastecimento
e distribuição de água e o
tratamento de esgoto de
Barretos. Sem dúvidas é
um sistema que demanda
manutenção diariamente,
pois é preciso ter qualidade na entrega da água aos munícipes barretenses”, disse Sebastião Santos, sobre a
visita ao órgão. O deputado também ressaltou seu apoio no empenho de recursos, para o desenvolvimento e
estudos na construção de novos espaços e estações de tratamento e distribuição. “Recebemos as solicitações
de projetos e vamos avaliar cada item, onde estaremos destinando recursos para suprir as necessidades de
cada área. Essas melhorias trarão grandes benefícios aos moradores de Barretos”, completou. A superintendente SAAE, Eliane Pereira Gomes, explicou as condições atuais do órgão e relatou sobre as medidas e pedidos para as adequações no sistema de abastecimento da cidade. “Trabalhamos com sistema programado em
cada estação de Barretos, além de readequar algumas ações para que o abastecimento e tratamento tenham
eficiência ao chegar 100% nas casas dos barretenses”, relatou. De acordo com o supervisor de Saneamento, Leonel Aparecido Balatore Liporoni, o sistema de esgoto e tubulação necessita de uma readequação para
instalação de uma nova estação de tratamento. “Barretos possui hoje sete estações de tratamento de esgoto,
que foram construídas desde 1988, buscamos condições para modernizar e programar novos sistemas dando
qualidade e satisfação ao nosso município”, disse. Participaram da reunião, o diretor técnico, Leone Wilman
Filho; além do diretor administrativo, Edson Barbosa da Silva; o suplente de vereador, Marco Garcia, e funcionários da autarquia. (Com informações de Abrahão Hackme/Assessoria do deputado)

Câmara municipal prepara
modernização de plenário
Novo sistema vai gerar economia, agilidade e total
transparência em votações e registro de presença de vereadores
Desde o início de maio, a
mesa diretora da Câmara Municipal de Barretos está elaborando um projeto de implantação
de sistema de votação eletrônico com serviços de apontamento e registro automático de presença de vereadores.
O objetivo é modernizar,
dar maior transparência e agilizar os trabalhos do Legislativo.
A nova estrutura vai incluir
softwares (programas) e hardwares (equipamentos) que darão
mais clareza nas votações, além
de possibilitar economia de recursos e rapidez na análise, discussão
e votação de matérias e leis.
O sistema de votação eletrônico também será o início
da possibilidade de eliminar a
utilização de papel na Câmara, assim como já acontece no
Poder Judiciário, por meio de
documentos digitais.
Atualmente, as votações são

realizadas de forma arcaica, utilizada há décadas, pois os vereadores ficam em pé ou levantam
as mãos para aprovar ou rejeitar
projetos, requerimentos, relatórios,etc; além de envolver diversos funcionários no apontamento e ordenação dos resultados.
A nova tecnologia é amplamente segura e vai realizar automaticamente todas as tarefas
de registro de presença dos vereadores, com geração, divulgação e emissão de relatórios.
Uma grande moderniza-

ção que estará integrada aos
diversos serviços parlamentares, de protocolo, informática e recursos humanos, além
de tornar mais eficiente a divulgação dos dados por meio
do site e das transmissões ao
vivo da TV Câmara.
O sistema está em fase de
levantamento de informações
e pesquisas, obedecendo todas
as exigências técnicas e legais.
O planejamento inclui licitação, testes, treinamento dos
funcionários e implantação.

Educação de SP vai investir R$ 2 milhões
na reforma de três escolas em Olímpia
Programa Escola+Bonita terá obras de grande porte,
com serviços de melhorias nas redes hidráulica e elétrica,
além da inclusão de itens de acessibilidade nas unidades
O governador João Doria e o secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares anunciaram o investimento de R$ 2,2 milhões em obras de melhoria de infraestrutura e reformas em três escolas da rede estadual em Olímpia, no programa Escola+Bonita. Serão beneficiadas as escolas Francisco Bernardes Ferreira,
Narciso Bertolino e Wilquem Manoel Neves. A execução começa neste ano e será feita por meio de convênio
da secretaria estadual da Educação com a Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) assinado
no último sábado. No total em todo o estado, será investido R$ 1,1 bilhão em reformas de 1.384 escolas. O
investimento ocorrerá de forma escalonada nos próximos três anos. Para este ano estão previstas obras em
630 escolas que custarão R$ 439 milhões. Em 2020, o Governo do Estado de São Paulo vai destinar R$ 549
milhões para melhorias de infraestrutura de 660 unidades. Por fim, em 2021, haverá o investimento de R$
109 milhões em 94 escolas. “É o maior programa de reforma de escolas públicas, já realizado aqui no Estado de São Paulo. Óbvio que não atende a totalidade das escolas, mas atende as escolas cujo levantamento
indicou como as mais prementes para as intervenções de reforma”, destacou o governador. Todas as obras
deverão ser licitadas e, no pacote estão reformas da cozinha, banheiros, rede elétrica e hidráulica, além de
inclusão de itens que garantam acessibilidade e manutenção nos dispositivos de segurança das escolas.
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Concurso Rainha Os Independentes acontece no dia 15 de junho
Acontece no dia 15 de junho, às 20 horas, na Praça de
Alimentação do North Shopping Barretos, o concurso
Rainha Os Independentes.
Doze candidatas desfilam
pela passarela em busca do
título para representar a 64ª
Festa do Peão de Barretos.
Além de ser eleita a Rainha,
a candidata que receber mais
votos do júri será premiada
com R$ 4 mil em dinheiro.
Já a segunda colocada ficará
com o título de Princesa e a
premiação de R$ 1 mil.
Allana Seleguini Fagundes (Dr. Shape), Ana Carolina de Assis (Liberfós),
Ana Lúcia Lemos Oliveira
(Odonto Company), Érika
Novais de Souza (Morana),
Jhennyffer Pyetra (A Construtora), Joyce Ingrid Rocca (Gorilão Família), Julia-

na Cristina Pereira (Golfe
Class), Larissa Ferreira Gonçalves (Ótica Diniz), Larissa
Marques Alvares (Magrass),
Mariana Marçal de Oliveira
(Magrass), Melissa Karen
Barbosa (Suco Bagaço & Volentiere) e Viviane Ferreira
Macedo (Mariner) desfilarão
com traje típico do estilista
Marcelo Ortale.
“Temos certeza que será
mais uma vez uma bela festa
com a presença das torcidas
e do público barretense que
adora o concurso”, declarou
o presidente de Os Independentes, Ricardo Rocha.
A realização do concurso Rainha Os Independentes
é de Os Independentes, com
organização de André Pereira Models e apoio do North
Shopping Barretos e do Salão
Luiza. A entrada é gratuita.

Vencedora receberá prêmio de R$ 4 mil e representará
por um ano o maior rodeio da América Latina

Sebrae, ACIB e Santa Casa de
Barretos promovem palestra
sobre voluntariado empresarial

Com o objetivo de estimular
o trabalho voluntário no meio
empresarial, o Sebrae e a ACIB
(Associação Comercial e Industrial de Barretos), em parceria
com a Santa Casa de Misericórdia de Barretos, promovera
nesta quinta-feira (6), a palestra
“O voluntário empresarial como
diferencial competitivo”.
A gestora estadual dos
programas de jovem aprendiz e voluntariado do Sebrae,
Marcela Mayumi Nonoyama
Arashiro, ministrou o encontro, que contou com a presença de empresários barretenses, de vários segmentos do
comércio, dispostos a contribuir com a causa.

Segundo a Organização
das Nações Unidas (ONU), o
“voluntário é o jovem ou adulto que, devido a seu interesse
pessoal e a seu espírito cívico,
dedica parte de seu tempo, sem
remuneração alguma, às diversas formas de atividade, organizadas ou não, de bem-estar
social ou outros campos”.
Após assistir a palestra e
entender a importância do trabalho voluntário empresarial,
os participantes que tiverem
interesse no trabalho social
poderão atuar na assistência,
organização e humanização da
Santa Casa de Misericórdia,
buscando promover a dignidade e a cidadania dos pacientes,

TEBE apresenta campanha
“Projeto Trânsito Seguro”
na Escola Dr. Antônio
Olympio em Barretos
A campanha “Projeto Trânsito Seguro”, uma ação
em parceria com a ARTESP (Agência Reguladora de
Transportes do Estado de São Paulo), visando conscientizar sobre a importância de respeitar as leis de
trânsito, para um trânsito mais seguro, sem acidentes,
foi apresentada nesta quinta-feira (6), aos alunos da
EE “Dr. Antônio Olympio”, de Barretos. Durante a
campanha,os alunos e professores ganharam gibis da
Turma da Mônica contendo textos e diálogos entre os
personagens sobre atitudes seguras no trânsito.

através da solidariedade.
De acordo com a gerente do
departamento de Recursos Humanos da instituição, Renata
Nogueira Paschoal Fleischer, o
voluntariado, por si, já é um ato
de extrema importância, pois
ajuda tanto as pessoas que recebem quanto as que praticam.
“Na Santa Casa, em especial, é uma maneira das pessoas contribuírem para que o
hospital seja cada vez mais
reconhecido como uma referência regional. Além disso, o
ato de doar o tempo já mostra
que, os valores de quem doa
comungam com os da instituição, que é agir sempre com
amor”, ressaltou.
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Católicos celebram domingo (09), o patrono
da diocese com a “Missa da Unidade”
Celebração acontece em frente à Catedral Divino Espírito Santo
A Diocese de Barretos celebra no próximo domingo
(9), na Solenidade de Pentecostes, o seu patrono, o Divino Espírito Santo. Representantes das comunidades
paroquiais se concentrarão às
16 horas na Praça da Prima-

vera, de onde sairão em caminhada até a Praça Francisco
Barreto, onde será celebrada a
Missa da Unidade Diocesana.
Presidida pelo bispo diocesano, dom Milton Kenan
Júnior, a eucaristia terá um
momento de “Recordação da

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
==========================================
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro 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 11 de junho de 2017,
às 17:00 h, em primeira convocação, e às 19:00 h, em segunda
convocação, no endereço à Rua 18 nº 1.010, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
- Deliberação acerca de paralisação das atividades no dia 14 de
junho de 2019 a partir da 00h00.
Barretos‐SP, 07 de junho de 2019.
Alencar Theodoro de Souza Filho
Presidente

Vida”, fazendo memória às
atividades pastorais e celebrativas, que aconteceram na
Igreja Particular de Barretos,
desde a Missa da Unidade do
ano passado.
No final da celebração será
feito o lançamento do Projeto
“Setorizar para Evangelizar”,
que tem como objetivo, nas
palavras do bispo diocesano,
“despertar-nos para a importância de sairmos ao encontro
dos mais afastados para oferecer-lhes o que temos de mais
precioso, o Evangelho, e a experiência de viver a fé no seio
de uma comunidade de fé”.
O Projeto “Setorizar para
Evangelizar” quer também
preparar a diocese para a celebração do Mês Missionário
Extraordinário previsto para
outubro, a pedido do Papa
Francisco, que tem como

tema “A Igreja de Cristo em
missão no mundo” e o lema
“Batizados e Enviados”.
A Solenidade de Pentecostes é uma das celebrações
mais importantes no calen-

dário litúrgico, pois marca
o início da Igreja Católica
Apostólica Romana, a primeira igreja cristã.
Neste dia, recorda-se o dia
em que os apóstolos e Nossa

Senhora estavam reunidos
após a ascensão de Jesus e
receberam os dons do Divino
Espírito Santo por meio de
línguas de fogo, como relata o
livro dos Atos dos Apóstolos.

Extra e Rotary arrecadam doações para a Campanha do Agasalho
O Rotary Club de Barretos
e o Extra, por meio do Instituto
GPA, anunciam a Campanha
do Agasalho 2019, que será
realizada até domingo (9).
A arrecadação de agasalhos

faz parte da Agenda Solidária
promovida anualmente, com o
objetivo de mobilizar colaboradores do mercado, clientes,
fornecedores e organizações sociais, para atuarem como agentes de transformação social.
Em 2018, cerca de 40 toneladas de roupas foram recolhidas em todo o Brasil, benefi-

ciando mais de 29 mil pessoas
vinculadas às instituições parceiras. Para este ano, a estimativa é arrecadar 50 toneladas.
As doações podem ser realizadas no horário de funcionamento da loja Extra,nesta sexta
e sábado, das 8 às 22 horas, e
no domingo, das 8 às 20 horas.
“Essa é mais uma ação de

solidariedade, com números
surpreendentes de arrecadações de roupas e cobertores
que melhoram a cada ano. É
importante nos espelharmos
em práticas positivas, aumentando o nível de conscientização coletiva”, comentou
Amadeu Ferreira Dutra, presidente do Rotary.
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DER de Barretos participa da Setor da construção civil apresenta
sinais de recuperação em 2019
Campanha do Agasalho 2019

O tema deste ano é “Nosso superpoder contra o frio é um agasalho novo”

Os munícipes interessados
em participar da Campanha do
Agasalho 2019 poderão entregar
as doações na diretoria regional
do Departamento de Estradas de
Rodagem (DER), localizada na

Rodovia Brigadeiro Faria Lima,
Km 420,8, em Barretos.
A campanha do Agasalho
do Governo do Estado de São
Paulo, lançada na última semana de maio, tem o intuito

de arrecadar peças de vestuário e cobertores em boas condições de uso e novos.
O DER participa com 15
postos de coleta espalhados
por suas diretorias regionais
em todo o Estado, incluindo
na sede do órgão na capital
paulista. Além disso, a campanha é veiculada por meio
de mensagens nos painéis instalados nas rodovias que integram a malha viária estadual.
Mais informações sobre a
“Campanha do Agasalho 2019”
poderão ser consultadas por
meio do site oficialhttp://www.
campanhadoagasalho.sp.gov.br.

Programa do Sebrae-SP vai
selecionar startups de Barretos e região
Startup SP vai ajudar empreendedores na validação
do modelo de negócio e na preparação para estágios futuros

O Sebrae-SP vai selecionar dez startups de Barretos e
região para participar do Startup SP, programa gratuito de
desenvolvimento de startups
digitais em estágio de validação do modelo de negócio.
O programa tem duração
de quatro meses e oferece
workshops, acompanhamento
do negócio, conexão com o
ecossistema e mentoria com
parceiros de mercado. As inscrições podem ser feitas até o
dia 30 de junho pelo site startup.sebraesp.com.br.
O foco do programa, que já
atendeu mais de 200 startups
em dois anos, é selecionar startups inovadoras, com alto potencial de crescimento, que utilizem a tecnologia digital como
ponto central do seu modelo de
negócio e que já tenham realizado interações iniciais com
seus clientes para validações da
problemática e MVP (mínimo
produto viável).
Para participar do programa é necessário que a startup
tenha uma equipe com, no mínimo, dois fundadores, sendo
um deles obrigatoriamente da
área tecnológica.
De acordo com o analista
do Sebrae-SP, Guilherme Sanchez, um dos diferenciais do
programa é trabalhar com startups em estágio de validação ao
contrário da maioria dos programas do mercado que buscam startups em fase de tração.
“Ajudamos a startup a validar sua problemática ou sua
solução. É uma fase de pré-aceleração, de preparação para
os estágios futuros”, destaca.

O programa é gratuito e não
cobra participação na empresa.
Será a segunda edição do
programa em Barretos. O empreendedor Luciano Tamura,
da Appettosa, foi um dos participantes da primeira edição,
no ano passado. “Sensacional
Startup SP, é bem essa palavra
que posso dizer sobre minha
experiência participando desse
programa. Estava em uma fase
bem difícil com o Appettosa,
sem uma direção, sem saber
bem o que fazer. Passei por dias
inesquecíveis, muito aprendizado, fiz novos amigos, pessoas
fantásticas querendo sempre o

seu melhor”, conta.
Vítor Vidal, da Macaluxi,
também passou por uma experiência positiva. “O Startup
SP foi um divisor de águas.
A Macaluxi passava por um
momento de pivotagem e as
mentorias e conteúdo foram
fundamentais. Todo o conteúdo da Macaluxi estava em
uma cultura ‘tradicional’, que
foi se dissolvendo durante o
programa e hoje, apesar do
pouco tempo de envolvimento com o ecossistema de startups, consigo visualizar um
futuro cada vez melhor para a
Macaluxi”, destaca Vidal.

Seleção - Todas as inscrições passarão por uma seleção inicial.
Até 20 startups serão escolhidas para a banca de pitch e seleção
final. Na ocasião, cada finalista terá direito a cinco minutos de apresentação, seguidos de até dez minutos para perguntas e esclarecimentos da banca. Os critérios de seleção incluem uma avaliação do
empreendedor e da equipe, do potencial de mercado e da solução
proposta. As capacitações e mentorias começam em agosto e seguem até dezembro. Entre os dias 17 e 19 de outubro, será realizado
o Bootcamp, em São Paulo. O evento vai reunir todos os participantes para uma imersão empreendedora com workshops, mentorias,
bate-papo com investidores e conexão com o ecossistema. Cronograma- 30 de junho: prazo para inscrições; 5 de julho: divulgação dos
finalistas; 15 a 20 de julho: banca de pitch; 26 de julho: resultado final
dos projetos selecionados; Agosto: início do programa; 17 a 19 de
outubro: Bootcamp em São Paulo; Dezembro: encerramento.

Apesar de tímida, o setor da construção civil já demonstra os primeiros sinais de
retomada de confiança em seu
potencial de negócios.
As vendas de cimento, por
exemplo, um dos principais
insumos deste mercado, voltaram a crescer no Brasil. De
acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento
(SNIC), somente em abril deste ano, 4,4 milhões de toneladas do produto foram comercializadas no país, um aumento
de 0,2% em relação ao mesmo
mês de 2018. No acumulado
de janeiro a abril a alta é ainda
maior, totalizando 17 milhões
de toneladas, um acréscimo de
0,9% sobre o mesmo período
do ano anterior.
No entanto, segundo o
presidente da entidade, Paulo
Camilo, mesmo apresentando
um início positivo em 2019, o
momento segue sendo de cautela no setor, já que os indicadores econômicos ainda não
apontam para uma trajetória
completamente definida. De
qualquer maneira, para ele, há
sim indícios de uma recuperação, que pode se confirmar, de
fato, com a conjunção de alguns fatores.
“A aprovação da Reforma da Previdência, junto com
outras medidas pró mercado,
suficientes para estabilizar a ra-

zão dívida/PIB, são fatores que
podem deixar o ambiente ainda
mais promissor. De qualquer
forma, no nosso cenário de referência, mantemos a projeção
de crescimento de 3% para
2019, contando também com
um segundo semestre mais forte, tradicional no segmento”,
afirma o executivo.
Outro dado que atesta um
começo mais otimista de 2019
no segmento vem do Sindicato
da Indústria da Construção do
Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). De acordo com levantamento do órgão, o número de
postos de trabalho na construção civil brasileira subiu 1,02%
no primeiro trimestre do ano,
em comparação com o mesmo
período de 2018.
Ao final de março, o setor
empregava mais de 2.295 milhões de trabalhadores. “De
fato, está havendo um aumento do emprego na construção

civil nacional, embora em um
ritmo menor do que o esperado”, ressalta o presidente do
Sinduscon-SP, Odair Senra.
Para ele, entretanto, o setor
deve voltar a atingir patamares satisfatórios de expansão
em 2020, quando o mercado
tiver os novos rumos estabelecidos. “A nova gestão presidencial do país pode contribuir para isso, se conseguir
uma articulação no Congresso
para a validação da Reforma da Previdência, agendada
para setembro. Mas não é só
isso, há outros fatores importantes, como as concessões
e privatizações que irão estimular obras de infraestrutura;
a reformulação do Programa
Minha Casa, Minha Vida, que
o governo promete lançar em
julho; e a agilização dos licenciamentos nos três níveis: federal, estadual e municipal”,
completa Senra.
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Brasil conquista Campeonato Mundial de Futsal Down

Filho de barretense foi eleito melhor goleiro da competição

Na última terça-feira (4),
a Seleção Brasileira de Futsal Down sagrou-se campeã
invicta da 2ª Copa Mundial
da modalidade, disputada no
ginásio da Cava do Bosque,
em Ribeirão Preto. O quinteto
canarinho venceu a final contra a Argentina, em jogo acirrado e emocionante, por 7x5.
O Brasil chegou a abrir 5 a 1
no 1º tempo, mas os hermanos
reagiram na etapa final e encostaram no placar. Um gol de
Renato (o melhor do torneio),
nos últimos segundos, consolidou a vitória.
O técnico da seleção é
Cleiton Monteiro, também
treinador da modalidade no
SC Corinthians Paulista. Contou com os auxiliares Cléber
Oliveira e Demetrius Nogueira. O chefe da delegação bra-

sileira é Guilherme Russo.
Sagraram-se campeões os
seguintes atletas: Goleiros: Rafael Cavalcante, Danilo Polo e
Fabiano Guesti. Alas: Juan Nascimento, André Bortletto e Edson Júnior. Fixos: Paulo Amaral, Erico Eda e Matheus dos
Santos. Pivôs: Renato Gregório,

Caio Batista e Júlio Silva.
O melhor goleiro da competição, eleito pelos organizadores, foi Rafael, que é filho
do barretense Guilherme Sleiman. A família barretense comemorou muito a conquista
do “nosso” talento do futsal.
(Fotos: Divulgação)

Barretos vence Mogiana e assume
terceiro lugar no Regional de Malhas
A equipe de malhas da secretaria
municipal de Esportes venceu o Mogiana por 4 x 0 (78 x 46, 82 x 52, 76 x
30 e 84 x 20), no último domingo, dia
2, na cancha do Rochão, em Barretos.
O jogo foi válido pela Liga Regional.
Com a vitória, a equipe barretense assumiu a terceira colocação da competição. O Vila Virginia de Ribeirão Preto
ocupa a primeira colocação, seguida
de Sertãozinho em segundo. O quarto
lugar é de Jardinópolis. No próximo
domingo, 9 de junho, Barretos folga e
volta a jogar dia 16 de junho, frente ao Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. A equipe barretense é
comandada por Haroldo Pereira de Oliveira, que atua também como jogador. (Foto: Divulgação)

