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À PROCURA DE RUMO - “Discutir pesquisas (se estão certas ou não) é catar pelo em ovo. Não leva a nada. Por isso, tentar desfazer
resultados da recente pesquisa do Ibope sobre o governo Bolsonaro, sob o argumento de que este e outros institutos escancararam
erros durante a campanha eleitoral, é ‘chover no molhado’.”
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O Cartório Eleitoral realizará
Semana dos Meios de Comunicação
Em cinco dias, evento enfatizará a obrigatoriedade do cadastramento biométrico pelos eleitores

Governo do Estado confirma
novos voos para Barretos e Franca

Uma semana de divulgação em massa,através de
todos os meios de comunicação possíveis, sobre a obrigatoriedade do cadastramento
biométrico dos eleitores nos
municípios da Barretos e Colômbia, com a necessidade de
comparecimento urgente do
eleitor ao cartório eleitoral.
Este é o objetivo da Semana dos meios de Comunicação
a ser realizada entre os dias 8
e 12 de abril em Barretos e
Colômbia, municípios atendidos pelo Cartório Eleitoral da
21 Zona Eleitoral.
Durante os cinco dias, o
eleitor será atendido por ordem
de chegada, sendo dispensado o agendamento prévio. O

atendimento será entre 8h30 e
18horas em Barretos (no Cartório Eleitoral, na avenida 15,
749, entre ruas 18 e 20, centro)
e entre as 10 e 17 horas no município de Colômbia, no posto
de atendimento da Rua José da
Mata, nº 736, centro.
O eleitor que informar por
qual meio teve conhecimento
do cadastramento e tiver alguma pendência em relação à
votação, terá sua situação regularizada no próprio cartório.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
O eleitor deve se apresentar munido de um documento de identificação com foto,
comprovante de endereço e título de eleitor (se ainda tiver).

Nota de esclarecimento UNIFEB
Diante do episódio ocorrido na noite da última terça-feira, 26 de março,
quando a direção do
UNIFEB foi surpreendida por uma onda
de boatos nas redes,
que resultou em suspeitas de ameaças
de violência dentro
do campus da instituição, a reitoria decidiu pela abertura
de uma sindicância interna e tomou providências visando
a abertura de investigação policial, para melhor apurar os
fatos e a origem da propagação do boato. Além disso, a reitoria tomou providências para restaurar a normalidade no
campus do UNIFEB. Na noite de terça, policiais militares
estiveram no Campus do UNIFEB e houve a constatação de
que nenhum episódio de ameaça ou porte de qualquer tipo
de arma de fato aconteceu na instituição, o que leva a crer
que pode não ter passado de boato.

O prefeito de Barretos,
Guilherme Ávila, fala durante o
anúncio de voos para os
municípios de Barretos e Franca

Maior programa de incentivo ao desenvolvimento
e ampliação da malha aérea
paulista, o São Paulo Pra Todos começa a mostrar seus
primeiros resultados.
O Governo do Estado
anunciou, nesta quinta-feira
(28), os dois novos destinos
no interior paulista criados a
partir da desoneração fiscal
do combustível de aviação.
Barretos e Franca são as
cidades paulistas incluídas na
primeira etapa de criação dos
novos voos. “Os novos voos
para Barretos e Franca fazem
justiça à importância econômica e social desses muni-

cípios e também são importantes para o Brasil. Agora,
precisamos trabalhar juntos
para criar o hábito do transporte aéreo nas comunidades
desses municípios, bem como
em seus entornos”, disse Vinícius Lummertz, secretário
estadual de Turismo.
“Essas novas rotas aéreas tem muita significância
para o estado e estas regiões.
Franca, com sua indústria e
comércio de calçados, e Barretos, com seu turismo de
entretenimento e hospital de
referência, serão muito beneficiadas. Além, é claro, de
toda a região em volta des-

tes centros. Ganha Franca,
ganha Barretos e, principalmente, ganha o estado de São
Paulo”, afirmou Marco Vinholi, secretário estadual de
Desenvolvimento Regional.
Para receber os novos
voos, os aeroportos de Barretos e Franca passarão por
adequações para operação de
voos comerciais regulares. O
processo tem prazo máximo
estimado de 180 dias. Depois, as duas cidades contarão com voos periódicos de
ida e volta a São Paulo, de
três a cinco vezes por semana, em aeronaves com capacidade para 138 passageiros.

Uber começa a operar em Barretos, Bebedouro e Mococa
Interessados em ganhar dinheiro com o app podem se cadastrar como motoristas parceiros
A partir desta sexta-feira (29), a Uber vai passar a operar em Barretos, Bebedouro, Mococa e região. Além das cidades, o aplicativo chega agora a outros municípios
do entorno como São José do Rio Pardo, São Joaquim da Barra, Orlândia e Guaíra.
Inicialmente, o tempo de espera por um carro pode oscilar para cima ou para baixo
mas, em pouco tempo, a tecnologia da Uber possibilita maior equilíbrio entre oferta e
demanda. A Uber manterá aberto o cadastro de pessoas interessadas em gerar renda
dirigindo por meio do aplicativo nas novas cidades. Os interessados podem se informar
no site uber.com/dirija. Motoristas parceiros já cadastrados no Estado não precisam se cadastrar novamente.
QUANTO CUSTA? O preço de viagens pela Uber em varia de acordo com a distância e o tempo.
Outros itens também entram no cálculo em cada cidade, mas sempre que o usuário solicita uma viagem,
o app mostra o preço que ele irá pagar ao final, sem surpresas.
COMO CHAMAR UM UBER? Para chamar um carro, você precisa apenas baixar o app em seu
celular, criar uma conta e pronto. Aí é só abrir o app e apontar no mapa ou escrever o endereço de onde
você quer que o motorista te encontre.

Sebrae-SP realiza
plantão especial
de atendimento
em Barretos
O Escritório Regional do Sebrae-SP, em Barretos, vai funcionar
em horário estendido durante todo o
mês de abril, de segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas. O atendimento foi ampliado para atender as
pessoas que não conseguem atendimento pessoal no horário comercial. É uma oportunidade para quem
pretende abrir o próprio negócio
e para quem já tem uma empresa
para tirar dúvidas e conhecer as
soluções do Sebrae-SP. De acordo
com o gerente regional do Sebrae-SP, Rafael Matos do Carmo, o
escritório regional está de portas
abertas para atender e orientar empreendedores e futuros empreendedores. Neste período o atendimento
por telefone estará disponível 24h
em todos os dias da semana. Basta ligar no 0800-570-0800 para ser
atendido pelos especialistas, tirar
suas dúvidas e receber orientações.
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PITA FOGO

Editorial

À procura de rumo

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

O professor titular da USP, Gaudêncio Torquato, jornalista e consultor político e de comunicação,
manda seu recado sobre os primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro, a queda de popularidade, as
dificuldades na relação com o Congresso Nacional e aponta que o sinal amarelo está aceso no Palácio
do Planalto, em Brasília. Vale repercutir o texto que segue em nosso espaço de opinião desta edição.
Discutir pesquisas (se estão certas ou não) é catar pelo
em ovo. Não leva a nada. Por
isso, tentar desfazer resultados
da recente pesquisa do Ibope
sobre o governo Bolsonaro,
sob o argumento de que este e
outros institutos escancararam
erros durante a campanha eleitoral, é “chover no molhado”.
É bem verdade que paradigmas do marketing foram jogados na cesta do lixo na campanha que elegeu Jair Bolsonaro
presidente, incluindo as organizações que fazem pesquisas,
mas é visível o arrefecimento
da imagem presidencial.
Não houve, até o momento, fato de relevância que possa sustentar a onda otimista
que se formou em torno do capitão reformado do Exército,
antes e logo após sua vitória.
O que está acontecendo?
O presidente tem dado impulso ao tom da campanha, fustigando adversários e puxando
o cordão de fiéis apoiadores;
formou uma equipe com nomes que disparam polêmicas;
critica-se a falta de uma campanha de expressão popular
para explicar a reforma da
Previdência; a parceria com
bancadas temáticas fechando
portas da administração federal para indicações políticas;
o ruído provocado por três
pólos de comunicação (o fa-

miliar, o do general porta-voz
Rêgo Barros e o da Secretaria
de Comunicação, subordinada
ao general Santos Cruz) constituem, entre outros, fatores
de dissonância, com corrosão
à imagem do presidente.
É sabido que a lua de mel
de uma nova administração
dura entre quatro a seis meses.
A população tende a esperar
que o governo decole. Temos,
ainda, bom tempo para que se
possa fazer uma análise mais
apurada e completa do ciclo
governamental. Mas a tendência de declínio é sensível por
algumas razões.
A primeira é a falta de uma
ação capaz de alavancar o entusiasmo dos eleitores. O governo dispõe de amplo e denso pacote de programas que passarão
pelo corredor congressual.
O presidente, por sua vez,
reacende ânimos com suas
mensagens nas redes. Dá a
entender que vai continuar em
palanque. O núcleo familiar
causa barulho, com destaque
para a suspeição envolvendo
Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado Flávio
no RJ; Carlos é afeito à guerra continuada. E o deputado
Eduardo se credencia como
um “co-chanceler”, despertando ciúmes do titular do Itamaraty, Ernesto Araújo.
Na frente política, a articu-

» DÓI NO BOLSO DO CONTRIBUINTE
De acordo com o vereador Fabrício Lemos (PSL), Barretos tem um imposto muito caro.

lação é precária. Não há lideranças de qualidade. Os canais
com o Congresso são estreitados em função da estratégia
de Bolsonaro de evitar governar com os braços presos ao
presidencialismo de coalizão.
Deixa espaços curtos para as
indicações de cunho político.
Paulo Guedes se mexe de
um lado para outro. Luta para
aprovar uma reforma que expande polêmica. Tem até agosto para ver o pacotão da Previdência aprovado no Congresso.
Depois de agosto, as dificuldades aumentarão. Com
força bem menor, o governo
enfrentará barreiras não apenas nas oposições como nos
próprios aliados.
O fato é que a identidade
do governo Bolsonaro ainda
não se firmou. Tateando na
escuridão; é a impressão que
passa. O ultraconservadorimo
que funciona como marca da
administração, e que se faz
presente em pautas como aborto, escola sem partido, ideologia de gêneros, agrada aliados,
mas abre contrariedade.

As tragédias deste início de
ano (Brumadinho (MG), os assassinatos de jovens em Suzano/SP), baixaram uma sombra
de desalento e medo. Ampliar
o acesso às armas, como defendem a bancada da bala e a
esfera do agronegócio, é uma
discussão que acende a fogueira de alas a favor e contra. O
campo educacional vive uma
balbúrdia. O ministro Vélez
não sabe se fica ou “será convidado a deixar o cargo”.
A prisão do ex-presidente,
Michel Temer, gera nebulosidade no horizonte político. O
instinto de sobrevivência dos
políticos abre um alerta. Juiz
e promotores antecipam julgamento com inferências pesadas. Desfaz-se o clima propício
à aprovação da Previdência.
A distância entre bolsonaristas e não-bolonaristas
se expande. A visão de que o
avião governamental começa
a perder altura na decolagem
parece correta. Rodrigo Maia,
peça-chave na engrenagem,
recua alguns passos. Acende-se o sinal amarelo.

Opinião

O desafio de preparar jovens
para profissões ainda inexistentes

EXPEDIENTE

A Geração Alpha, das crianças nascidas a partir de 2010,
vive a Quarta Revolução Industrial e é de extrema importância
que as escolas saibam lidar com
as mudanças sociais e comportamentais promovidas pelo advento dessa revolução.
Um dos principais impactos da evolução tecnológica
na sociedade é que, em muitas profissões, seres humanos
foram substituídos por máquinas. Operador de telemarketing, contador, condutor
de trem e metrô e atendente
de estacionamento são atuais
exemplos de cargos que, em
breve, deixarão de existir.
Em contrapartida, conhecimentos avançados em tecnologia serão essenciais para
possíveis profissões do futuro
como gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial, analista de
cibercidade, gerente de equipe humanos-máquinas e construtor de jornadas de realidade aumentada. São exemplos
apontados em um relatório do
Center for the Future ofWork,
estabelecido pela Cognizant
Technology Solutions.
Além disso, de acordo com
a pesquisa Carreiras do Futuro, realizada pelo Programa
Diretora Geral
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de Estudos do Futuro (Profuturo), da Fundação Instituto
de Administração (FIA), as
profissões mais promissoras
para os 10 próximos anos pertencem às áreas como Sustentabilidade, Infraestrutura, Recursos Humanos e Tecnologia
da Informação (TI).
Dados de um recente estudo
do The Future of Jobs Report
apontam que 65% das crianças da Geração Alpha, que já
vivem a Quarta Revolução Industrial (em que as linguagens
de computadores, inteligência
artificial e a convergência de
objetos com a internet fazem
parte do mundo moderno e globalizado) terão profissões que
ainda não existem e esse é um
dos desafios que as instituições
de ensino precisam superar durante a formação dessas crianças e jovens.
Sendo a internet (e tudo o
que a engloba) o carro-chefe
de tantas transformações, é
imprescindível que metodologias de ensino passem a incluí-la de diversas formas.
O mundo globalizado do
século XXI certamente exige
um tipo de profissional muito
distinto daquele predominante
em períodos anteriores. Neste
novo contexto, as capacidades
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» UMA CIDADE LINDA COM MAQUIAGEM MAL FEITA
Segundo o vereador Aparecido Cipriano (PP), Barretos
é uma mulher linda e mal maquiada. Pediu para que cuidem
da cidade.

de aprendizado constante e de
inovação tornam-se centrais,
uma vez que as situações a serem solucionadas são muitas
vezes inéditas e dependem,
portanto, da capacidade de
adaptação daqueles envolvidos em sua resolução.
Dessa forma, a escola passa
a ser um estabelecimento que
deve fomentar a criatividade,
a autonomia e a capacidade de
autoaprendizagem crítica de
novos saberes e habilidades.
A metodologia de ensino
canadense, por exemplo, estimula o comportamento ativo
durante o processo de aprendizagem e, nesse contexto, a
tecnologia é uma grande aliada
porque possibilita a utilização
de uma série de recursos, desde os mais familiares ao grande público, como o emprego
da internet para a realização de
pesquisas rápidas no próprio
contexto da aula, até aqueles
ainda pouco conhecidos, como
aplicativos que revelam o movimento das placas tectônicas
por meio de recursos audiovisuais ou óculos de realidade
virtual, que podem simular
ambientes geográficos distan-

tes a fim de permitir uma observação mais direta.
De fato, o ambiente escolar
precisa motivar os alunos para
introduzi-los a uma realidade
não tão distante e que promete
se transformar rapidamente.
Acreditamos que a sala de
aula é o melhor local para a
iniciação ao bom uso da tecnologia, pois tudo o que acontece ali está sob supervisão do
professor, que também tem a
missão de inspirar os alunos
a explorar o mundo além dos
muros da escola, além de contribuir para o desenvolvimento da sociedade.
Arno Krug
Graduado pela UFSC em varejo e
negócios, além de ter atendido a
cursos de Educação Executiva e
Estratégia Disruptiva
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» PROIBIÇÃO DE CANUDINHO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL
Segunda-feira (1º), a Câmara Municipal volta a debater
projeto de lei que proíbe o fornecimento de canudos de plástico em Barretos. O vereador Leandro Anastácio (SD) é o
autor do projeto.
» VEREADORES COMPROMETIDOS, SEGUNDO UEBE
“Não espere nada da Câmara de vereadores”, comentou o
ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB). Ele entende que existe um
comprometimento muito grande com o prefeito municipal.
» NA BOCA DO DESEMPREGO
O vereador Paulo Correa (PR) afirmou na tribuna da Câmara que “estamos aí na boca do desemprego”, ao comentar
a situação de mototaxistas de Barretos.
» MANUTENÇÃO DO PASSEIO DA TRADIÇÃO
A completa manutenção do Passeio da Tradição foi reivindicada pela vereadora Paula Lemos (PSB).
» A QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS EM DÚVIDA
Vereador Almir Neves (PSDB) pediu informações sobre
a qualidade dos combustíveis comercializados pelos postos
em Barretos. O ofício foi encaminhado a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
» DJ SHINPA É CUMPRIMENTADO PELO LEGISLATIVO
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador Elson Santos (PRB), endereçando votos de louvor e congratulações a Lessandro Rodrigues de Lima, o DJ Shinpa.
» TUCANO PEDE CRIAÇÃO DE SELO DE ACESSIBILIDADE
Vereador Dutra (PSDB) pediu que a prefeitura encaminhe
à Câmara Municipal um projeto de lei criando o “Selo Estabelecimento Acessível”.
» CÂMARA RECONHECE TRABALHO DE DUPLA
A dupla Lambari e Cachorrão recebe votos de louvor e
congratulação pela organização da 1ª Copa Zona Leste de Barretos, numa proposta do vereador Aparecido Cipriano (PP).
» PLANTIO DE ÁRVORES NA PRAÇA
O plantio de mais árvores na Praça Francisco Barreto foi
solicitado pelo vereador Wilson Aparecido (PSDB).
» REFORMAS E ADAPTAÇÕES NOS LAGOS
O vereador Lupa (DEM) pediu informações à prefeitura sobre
investimentos de reformas e adaptações na Região dos Lagos.
» O MOTOTAXISTA BETIM DA COMUNIDADE
O vereador Betim da Comunidade (PSDB) revelou que,
há alguns anos, trabalhou como mototaxista numa agência
no bairro Nova Barretos.
» INFORMAÇÕES SOBRE AS FRALDAS GERIÁTRICAS
Informações sobre a falta de fraldas geriátricas destinadas às pessoas carentes de Barretos, foram solicitadas pelo
vereador Euripinho (PDT).
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Subcidadania Brasileira
- Para Entender o País Além do Jeitinho Brasileiro”, de Jessé
Souza, publicado pela editora Leya.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós.” (Benjamin Franklin)

Até o próximo domingo (31/03), o artista plástico, Tiago Tassinari, realiza sua primeira exposição de artes com telas autorais e kokedamas da Kokearte Ateliê Botânico em parceria com
Mariângela Zerati. A exposição acontece sempre a partir das 19h no Restaurante Bar Jardim
das Estrelas, ao lado do Fórum na Região dos Lagos. Vale a pena conferir!!!

Depois de alguns dias
de férias, recarregando as energias na casa
dos filhos, Thales e
Thaiane, o jornalista
Patrício Augusto está
de volta no Barretão.
Na foto ele saboreia
uma deliciosa caipirinha ao lado da mulher
Karla e da filha peludinha Aurora. Seja bem-vindo Patrício!!!

Nenhum dever é mais importante do que a gratidão!!!
Dr. Emanoel Mariano Carvalho, muito obrigado pelo que
você tem feito pela minha filha Luiza nos últimos dias.
Minha eterna gratidão. Duílio Zacaro.

Flash em Flávia Falcão, que dia desses esteve curtindo Arraial do Cabo/
RJ, o Caribe brasileiro. Sucesso!!!

Destaque para o jovem cantor Gregory Silva, que
leva sua bela voz em bares e restaurantes encantando a todos nos ritmos sertanejo universitário e
raiz. Gregory concilia sua carreira com os estudos,
ele cursa o 2º ano de medicina veterinária em Rio
Preto. Arrebenta garoto!!! (foto: arquivo pessoal)

Pedro Vieira Correia, o primogênito de Adriano e Andreia, completou 5 aninhos na última
segunda-feira, 25, e recebeu todo amor e
carinho dos avós, tios, amiguinhos da escola
e do irmão Joaquim. Parabéns!!!
Amanhã (30)
é dia de comemoração para
Anderson Prates
que celebra mais
um ano de vida.
A data especial
vem carregada de
mimos e paparicos pela esposa
Márcia, e das
filhas Lorena e
Nathalia, onde os
parabéns ficam
por conta de sua
família e amigos.
Parabéns!!!

Parabéns para Janaína Ferreira que completou idade nova
ontem (28). A recém-formada
em Engenharia de Produção, passou a data especial
recebendo o carinho e as
felicitações dos pais, irmãos,
sobrinhos, demais familiares
e amigos. Tudo de bom!!!

Já estão disponíveis para compra pacotes para motociclistas da 17ª edição do Barretos Motorcycles, que
acontece de 3 a 5 de maio no Parque do Peão em Barretos. As vendas acontecem pelo site independentes.
com.br. Já nos pontos de vendas físicos: Loja Oficial de
Os Independentes localizada na esquina da avenida 43
com a rua 38, no Restaurante Natalina, que fica na rua
22 entre as avenidas 23 e 25, e na Golf Class localizada
no North Shopping Barretos são vendidos os ingressos para pedestres, público que deixará seu veículo no
estacionamento. (foto: André Monteiro)

Ele é Daniel Ferreira, mora em Colina/SP e seu hobby preferido é tirar selfs com famosos. Na sua coleção de fotos com artistas a raridade é esta, um registro com o homem do baú, sim
o dono do SBT, Silvio Santos. O click difícil de conseguir foi na
capital Paulista no momento em que o apresentador saiu do
salão do cabeleireiro Jassa. Sucesso!!!
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Dutra pede criação selo do
acessibilidade para estabelecimentos
Governo deve parar de remunerar caixa
dos bancos em vez de atacar Previdência

Na segunda-feira (25), a
Câmara Municipal de Barretos aprovou a indicação
do vereador Raphael Dutra
(PSDB), que pretende alinhar os estabelecimentos comerciais do município às exigências da Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015) e
incluir, de fato, clientes com
deficiência por meio da acessibilidade real.
Para incentivar a participação e garantir o sucesso do
programa, será emitido um

selo de ‘Empresa Acessível’.
Qualquer comércio poderá se
cadastrar no site do programa.
Uma comissão da prefeitura fará uma visita ao estabelecimento para avaliar se
o local cumpre as principais
exigências, tais como rampas
de acesso, vagas de estacionamento e banheiros adaptados;
informativos e cardápios em
braile; piso tátil; funcionários
que se comuniquem em Libras (Língua Brasileira de Sinais), além de materiais com
textos curtos, linguagem sim-

ples e imagens ilustrativas.
Dutra ressaltou que Barretos tem investido pouco em
ações para defesa da acessibilidade e da inclusão. “Esse
é um estímulo aos locais que
realizam atendimento ao público, para que pensem na
diversidade dos clientes que
frequentam seus espaços e na
melhoria de suas instalações”,
avalia o vereador.
O projeto foi enviado ao
prefeito Guilherme Ávila para
análise e aguarda o reenvio
para a Câmara Municipal.

Aprovado projeto que altera
prazo de utilização de motos
para serviço de mototáxi
Lei de Paulo Correa vai beneficiar inúmeros mototaxistas

A Câmara de Barretos aprovou na última segunda-feira
(25), projeto de lei de autoria
do vereador Paulo Correa (PR)
e assinado pelos vereadores Euripinho e Kapetinha, que altera
o prazo de utilização de motos
para serviço de mototáxi.
Atualmente, os mototaxistas conseguem utilizar-se
do veículo por apenas cinco anos, sendo que não conseguem o credenciamento na
prefeitura, pois, a Secretaria
Municipal de Ordem Pública
leva em consideração o ano
de fabricação, ou seja, as motos de ano 2014 estão em seu
último ano de atividade.
O projeto prevê que os veículos autorizados para prestação
de serviço de mototáxi serão
submetidos à vistoria técnica
inicial e periódica, certificando
o bom estado de conservação e
funcionamento das motos.
“O projeto estabelece que
os mototaxistas de Barretos
terão que realizar vistoria a
cada 12 meses nas motos com
mais de 5 anos, e motos com
data de fabricação inferior a 5
anos, vistoria quando da obtenção do credenciamento”,

disse Paulo Correa.
O vereador ressalta que,
atualmente, a taxa de desemprego é alarmante, por isso,
entende que não se pode dificultar a vida da população.
“Conforme
o
artigo 5 do decreto municipal
6.066/2007, a concessão de
novas licenças só será efetuada para motos com fabricação em data não superior a 5
anos. A exigência atualmente estabelecida impede muitos munícipes de conseguir
licença para trabalhar como
mototaxistas em nosso muni-

cípio. Apenas a data de fabricação da moto não garante o
seu bom estado, muitas motos acima de cinco anos apresentam baixa quilometragem,
bom estado de conservação e
segurança para continuar na
prestação de serviço de mototáxi. As agências de mototáxi
são proibidas de receber esses
mototaxistas não credenciados pela prefeitura, sendo autuadas com frequência por fiscais”, concluiu Paulo Correa.
A proposta agora segue
para sanção do prefeito Guilherme Ávila.

Em vez de buscar R$ 1 trilhão de economia na arrecadação para lançar o sistema de
capitalização das aposentadorias, como quer o ministro da
Economia, Paulo Guedes, por
meio da reforma da Previdência, o governo federal deveria
parar de remunerar as sobras
de caixa dos bancos, adotando uma nova postura no Banco Central.
Foi o que defendeu a analista da dívida pública, Maria
Lúcia Fattorelli, durante ato
de lançamento da Frente Parlamentar Mista da Previdência Social, na última sexta-feira (22), no Senado.
Maria Lúcia sustentou que
não existe crise financeira no
país e as agruras que os brasileiros estão vivendo, com falta de emprego e aumento da
miséria, são resultados da política monetária do BC. “Não
tem razão teórica, econômica,
histórica para essa crise”, afirmou a economista da Auditoria Cidadã da Dívida.
“A desculpa para o desmonte que estamos assistindo
no Brasil é que nós estamos
em uma crise. Que crise? Nós
não tivemos aqui no Brasil
quebra de safra, pelo contrário, tivemos recorde de safra.
Não tivemos quebra de sistema financeiro, pelo contrário,
tivemos o sistema financeiro
batendo recordes. Não tivemos adoecimento da população, pelo contrário, nossa
população é ávida para traba-

lhar”, acrescentou.
Segundo ela, a política
monetária do Banco Central
é que tem levado o país para
o imobilismo. “Hoje nós temos quase R$ 1,3 trilhão no
caixa do Tesouro Nacional,
no caixa único decorrente de
emissão exagerada de títulos,
o que gera despesa de juros, e
também decorrente de excesso de arrecadação, que o dinheiro não pode ser gasto por
causa da PEC do Teto”, disse,
referindo-se à Emenda Constitucional 95, de teto dos gastos públicos.
SOBRA DE CAIXA
“Nós temos também R$
1,2 trilhão no caixa do Banco
Central, remunerando a sobra
de caixa dos bancos. É dinheiro que os bancos não conseguem emprestar, porque querem juros altos demais, e não
tem empresas ou pessoas suficientes para acessar isso. E o
Banco Central está aceitando
o depósito dessa sobra de caixa e entrega títulos da dívida
para o banco e remunera diariamente”, criticou.
Segundo a economista,
esse dinheiro está “esterilizado” no Banco Central. “E
qual foi o custo disso?”, pergunta. “Nós pesquisamos os
balanços do BC: em 10 anos,
sem atualizar, pegando valores históricos, R$ 754 bilhões
saíram do orçamento federal
para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Se corrigirmos
esse valor, estará aí o trilhão

que o Guedes quer”, disse.
“Não precisa arrebentar
com a Previdência. Basta parar
de remunerar a sobra de caixa
dos bancos. O pagamento de
juros é mascarado de amortização, porque estamos pagando juros, e contabilizando
como amortização. Isso é para
mascarar a burla do artigo 167,
inciso 3 da Constituição, então, que crise é essa?”
Um país que tem R$ 4 trilhões líquidos – R$ 1,3 trilhão
no caixa único do Tesouro, R$
1,2 trilhão no caixa do BC e
R$ 1,5 trilhão em reservas –
não precisaria permitir que
houvesse fome e miséria, argumentou Maria Lúcia.
“São R$ 4 trilhões líquidos,
em dinheiro. Estamos como se
estivéssemos dentro de uma
caverna, do Platão. Estamos
acreditando nas sombras, estamos acreditando que tem crise.
Mas estamos em um dos países mais ricos do mundo. Nós
temos de lutar e exigir que essa
riqueza deste país se manifeste na vida de cada um, de cada
uma”, defendeu.
“É uma vergonha ter tantas pessoas miseráveis nesse
país e ainda quererem cortar
o pouco que a Previdência dá.
A reforma que nós precisamos
é para melhorar os benefícios
dos pobres, é para não deixar
nenhum brasileiro, nenhuma
brasileira jogada nas ruas, no
campo e nas cidades como
ainda existe”, concluiu (Fonte: RBA)
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Tamboré investe em novo empreendimento em Barretos
Na última terça-feira (26),
um encontro entre o prefeito Guilherme Ávila e Marcelo Puntel, diretor geral da
Tamboré (braço de Desenvolvimento Urbano da Tegra
Incorporadora, do grupo canadense Brookfield no Brasil), anunciou oficialmente a
chegada do grupo a Barretos,
com o desenvolvimento do
primeiro condomínio Tamboré na cidade.
A Tamboré é uma grife
de loteamentos residenciais

fechados, reconhecida no
mercado pela excelência de
seus projetos e por atender
as expectativas de moradores e investidores cada vez
mais exigentes.
A cidade de Barretos passa a fazer parte da história da
empresa, que há 38 anos redefiniu o conceito de moradia na
Grande São Paulo e tornou-se
referência por seus empreendimentos planejados de alto
padrão, com a melhor infraestrutura e grande valorização.

Barretos, que agora passa a
fazer parte da história da marca, receberá um loteamento
residencial planejado, que une
a melhor infraestrutura com a
valorização do bem estar.
Um projeto exclusivo e inovador, com o padrão de qualidade que é a assinatura Tamboré,
com 272 lotes para comercialização, na primeira fase.
TEGRA INCORPORADORA
A marca Tamboré pertence à Tegra Incorporadora. Há
mais de 40 anos no mercado,

a Tegra Incorporadora, empresa do grupo Brookfield, é
uma das maiores companhias
do setor imobiliário no Brasil,
com mais de 97 mil imóveis
desenvolvidos, que totalizam
mais de 24 milhões de metros

quadrados construídos e em
construção. Presente em São
Paulo, em Campinas e no Rio
de Janeiro, a empresa emprega
cerca de 800 colaboradores.
Sua controladora é a canadense Brookfield Asset Manage-

ment, gestora global de ativos
com aproximadamente US$
330 bilhões sob gestão, com
investimentos nos segmentos
de Energia Renovável, Infraestrutura, Private Equity,
além do Imobiliário.
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Concurso Garota Motorcycles abre inscrições

Escolha acontece no dia 4 de maio durante a programação do 17º Barretos Motorcycles
Uma das atrações mais tradicionais do Barretos Motorcycles,
o Concurso Garota Motorcycles,
está com inscrições abertas para
mulheres de todo Brasil.
As candidatas a uma vaga
no concurso poderão se inscrever até o dia 24 de abril
pelo site wwww.independentes.com.br onde também está
disponível o regulamento.
Entre as inscritas, a organização do evento irá selecionar
12 candidatas que serão apresentadas no dia 26 de abril. O

concurso que elegerá a Garota
Motorcycles e a Musa Motorcycles acontecerá no dia 4 de
maio dentro da programação
do 17º Barretos Motorcycles.
A Garota Motorcycles eleita
receberá como premiação R$
1.000,00 e dois pacotes para a
64ª Festa do Peão de Barretos
e a Musa receberá R$ 500,00 e
dois pacotes para a Festa.
17º BARRETOS
MOTORCYCLES
O Barretos Motorcycles
chega em 2019 à sua 17ª edi-

ção atraindo motociclistas,
motoclubes e apaixonados por
rock e adrenalina de todo país.
Na programação musical
estão confirmados para a sexta-feira, dia 3, Biquini Cavadão,
Atitude 67 e Trecho Urbano. Já
no sábado, o CPM22 comanda
o palco, que ainda recebe o cantor Ventania. As bandas Folker´s,
Psicodella e DOM 12-12 também
estão na programação do dia 4.
Na pista de acrobacias, a
adrenalina tem presença confirmada nos três dias do evento

com a habilidade e o profissionalismo das equipes WF Zerinho Power, Cachorrão Moto
Show, Protork Phyra Show e
animação do locutor Davi.
Ainda na programação do
evento estão a Missa dos Motociclistas, City Tour, Feira
Comercial com as principais
empresas do setor de motociclismo, Praça de Alimentação, Encontro de Motoclubes,
e o Concurso Garota Motorcycles. Mais informações no
site independentes.com.br

Etecs abrem inscrições para redução
do valor da taxa do Vestibulinho

Adriely Borsani, de Pradópolis, foi eleita a Garota Motorcycles
2018. Luciane Paturalski, de Ribeirão Preto, foi escolhida a
musa do evento (Foto: Diego Rodrigues)

Nesta quinta-feira (28), começou o período para solicitar
a redução de 50% do valor da
taxa de inscrição do processo
seletivo das Escolas Técnicas
Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2019. O
prazo termina às 15 horas do
dia 9 de abril. O valor integral
da taxa é R$ 30.
Os candidatos devem
preencher o formulário específico, disponível no site www.
vestibulinhoetec.com.br. Em
seguida, é preciso selecionar o
link “Envio de Documentos”,
na seção “Documentos Comprobatórios”, para encaminhar
a documentação relacionada
abaixo, que deve ser digitalizada com o tamanho de até 500
kB, nas extensões pdf, png, jpg

ou jpeg. O período de envio
também começou neste dia 28
e vai até 9 de abril, às 15 horas.
As Etecs vão disponibilizar computador e acesso à
internet aos interessados na
redução da taxa do Vestibulinho. Cabe ao candidato entrar
em contato com a unidade
para saber o horário de atendimento para esta finalidade.
A resposta à solicitação será
divulgada no dia 30 de abril
somente pela internet.
REQUISITOS PARA REDUÇÃO DA TAXA
É preciso ser estudante regularmente matriculado em
uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio ou em curso pré-vestibular ou ainda em
curso superior de graduação

Prazo para pedir redução da taxa do Vestibulinho
vai até dia 9 de abril (Foto:Gastão Guedes)

ou de pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma
remuneração mensal inferior
a dois salários mínimos (R$
1.996) ou estar desempregado.
Documentos necessários:

Saúde alerta sobre medidas de prevenção a gripe H1N1
Neste ano, a campanha de
vacinação contra gripe está
prevista para acontecer entre
os dias 10 de abril a 31 de
maio. A mobilização geral,
conhecida como Dia D, está
marcada para o dia 4 de maio.
De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Barretos,
Vanessa Jodas Nunes, “a
chegada do outono aumenta
a possibilidade das doenças
de transmissão respiratória
com a Influenza” disse.
Pensando na prevenção,
cuidados e orientação à população, a secretaria municipal de Saúde alerta sobre os
cuidados e prevenção para
que a doença seja evitada.
1- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente depois de tossir

ou espirrar, ao chegar da rua
ou tocar objetos;
2 - Usar álcool gel;
3 - ao tossir ou espirrar, cobrir
o nariz e a boca com um lenço
descartável ou com o braço;
4 - não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos
de uso pessoal;
5 - quem estiver com qualquer
gripe, deve evitar ambientes
fechados ou com aglomerações de pessoas;
6 - manter o ambiente ventilado;
7 - não usar medicamentos
sem orientação médica, automedicação pode ser prejudicial à saúde;
8 - procure um médico ou unidade de saúde mais próxima
em caso de gripe para diagnóstico e tratamento.
Público alvo da campanha
Deverá tomar a vacina

comprovante de escolaridade
e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e
aposentados devem seguir as
instruções descritas na portaria, disponível na internet.
VESTIBULINHO - 2º
SEMESTRE DE 2019
A partir do resultado da
solicitação da redução da taxa
do Vestibulinho, no dia 30 de
abril, o candidato que receber
o benefício deve fazer sua
inscrição para o Vestibulinho,
em um único curso na Etec de
sua escolha, até 15 de maio.

PRECISA-SE DE
MARCENEIRO
Com experiência e
referência e ajudante
de marcenaria

CONTATO
(17) 3322-4379
(crianças de 6 meses a menores de 6 anos - 5 anos 11 meses
e 29 dias, gestantes, puérperas
até 45 dias após o parto com
apresentação de documento
que comprove o nascimento),

trabalhador da saúde, professores, idosos a partir dos 60
anos, portadores de doenças
crônicas com receita médica
que ateste a doença.
SINAIS E SINTOMAS

Febre de início súbito, tosse, dor de cabeça, dores musculares e articulações, dor de
garganta, coriza, fadiga e, nos
casos mais graves, pode existir dificuldade respiratória.

ENDEREÇO
Av. 7 - nº 1241
(Esq. com a 28)
Bairro: Fortaleza
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Poupatempo alcança 98,8% Curso para confecção de ovos de
de ótimo e bom em pesquisa chocolate tem grande procura
de avaliação com usuários

A qualidade dos serviços
oferecidos pelo Poupatempo
alcançou 98,8% de aprovação dos usuários, segundo a
pesquisa anual de satisfação,
realizada pela empresa P2A
Gestão em Informação.
Os entrevistados elogiaram, principalmente, o bom
atendimento e o respeito ao
cidadão. Para 99,5% dos entrevistados, o Programa Pou-

patempo é “um orgulho para
São Paulo”.
Foram entrevistados 7.300
cidadãos em todas as unidades do Poupatempo no Estado
de São Paulo entre novembro
e dezembro de 2018. Para
78,8% dos entrevistados, o
serviço foi ótimo e 19,9% disseram que foi bom.
O levantamento mostrou
que 34 dos 73 postos Poupatem-

po tiveram 100% de aprovação,
dentre eles, o posto de Barretos
(foto). Outras 20 unidades alcançaram 99% de ótimo e bom
na pesquisa contratada pela Prodesp, empresa que faz a gestão
do Programa Poupatempo.
Em 2018, o Poupatempo
foi eleito pelo quarto ano consecutivo o ‘Melhor Serviço
Público de São Paulo’ pelo
Instituto Datafolha.

Fundecitrus realizará 1º Dia de Campo
de Tecnologia de Aplicação

O evento acontecerá em
17 de abril na Estação Experimental de Citricultura de
Bebedouro e tem o apoio da
Coopercitrus
O Fundecitrus realizará o
1º Dia de Campo de Tecnologia de Aplicação em 17 de
abril, na Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro, a partir das 9 horas.
O evento contará com ati-

vidades teóricas e práticas que
abordarão os desafios, tendências e a sustentabilidade na citricultura, com aprofundamento em tecnologia de aplicação
e foco para a adequação do
volume de calda para leprose, pinta preta, cancro cítrico,
podridão floral e psilídeo, e dimensionamento de máquinas e
rendimento operacional.
O evento tem apoio da Coo-

percitrus - Cooperativa de Produtores Rurais que, além de ceder o espaço e os equipamentos
para as demonstrações práticas,
irá participar com apresentação
sobre o manejo do bicho furão,
praga que tem causado prejuízos aos citricultores.
As inscrições devem ser
feitas pelo site: https://www.
fundecitrus.com.br/cursos/
inscricao (Foto: Ilustrativa)

O CEMUP (Centro Municipal Profissionalizante) está
com aulas para quem quer
aprender a confeccionar ovos
de chocolate. As aulas fazem
parte do curso de confeitaria,
ministrado pela professora
Ivana Rosa Corradini.
“Desde o início do mês de
março estamos trabalhando
com os alunos dentro da confeitaria o ensino dos ovos de
chocolate e outros confeitos,
que sempre tem uma novidade para agregar”, explica a
professora.
De acordo com ela, em
apenas uma aula é possível
adquirir o aprendizado de manuseio do chocolate e as alunas confirmam a experiência
dentro de sala.

“O interesse não é abrir um
negócio e sim adquirir um conhecimento que eu não tinha,
que é manipular o chocolate”,
disse a aluna Sílvia Queiroz
Rocha Morramed, definindo o
seu interesse em fazer a aula. “A
experiência está sendo ótima,
poder trocar ideias com outras
alunas, aprender o que é novo
pra mim é incrível”, explicou.
Já para outros o interesse
pode chegar através da necessidade em ajudar. “Tenho
um sobrinho de oito anos que
é intolerante a algumas enzimas, por isso, sua alimentação
é muito restrita. Para aprender
formas de cozinhar para ele
entrei no curso de culinária,
e também na aula de confecção dos ovos. Assim consigo

fazer o que ele gosta de uma
maneira saudável e passar
este conhecimento para minha família”, declarou a aluna
Lisvaine Martins Araújo.
A turma chega a 40 alunos
e todos saem do curso preparado para o mercado de trabalho. As aulas acontecem na
terça-feira, das 13 às 16h45 e
das 19 às 21h45, e na quinta
feira, das 19 às 21h45.
O CEMUP tem cursos
profissionalizantes em várias
áreas de atuação e quem se
interessar, pode se dirigir à
sede, localizada na avenida
3, nº 1280, entre ruas 30 e 32.
Uma taxa simbólica, válida
para um ano de curso, é cobrada do aluno para que possa
custear parte do curso.
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Barretos EC precisa de um empate para conseguir classificação

Atacante Anderson Magrão, que tem três gols com a camisa do BEC, está fora do
jogo de domingo, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Segundo o gerente de futebol,
Luis Eduardo Cortillazzi, mais quatro jogadores estão pendurados com dois cartões
amarelos, os volantes Alan Motta e Elias e os laterais esquerdos Udson e Myller

Com o empate frente ao
Comercial em Ribeirão Preto,
no último domingo, o Barretos EC precisa de um empate
para conquistar a classificação
para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A3.
Empatados com 21 pontos,
Monte Azul, Osasco Audax e
BEC, e o Primavera com 19
pontos, brigam na última ro-

dada pelas três últimas vagas.
Nesta última rodada, o
Monte Azul enfrenta o Noroeste, em Bauru, o Osasco
Audax encara o Primavera em
confronto direto pela classificação, em Osasco, e o Barretos EC recebe o já eliminado
Rio Preto, no Estádio Fortaleza, a partir das 10 horas do
domingo.

CLASSIFICADOS
Antes desta última rodada
do Campeonato Paulista da
Série A3, já estão classificados para a próxima fase, as
equipes do Velo Clube, Capivariano, Noroeste, Desportivo
Brasil e Comercial. A rodada
do último domingo (24) rebaixou as equipes do São Carlos
e Taboão da Serra.

Basquete Master participa
da Copa Clube Monte Líbano
A equipe de Basquete Master da secretaria municipal de
Esporte e Lazer de Barretos
participa neste sábado, 30 de

março, da 4ª Copa Clube Monte Líbano de Basquete Master.
O evento esportivo acontece em São José do Rio Pre-

to. A equipe de Barretos, sob
o comando do técnico André Gomes, enfrenta o Clube
Monte Líbano.

