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A AMEAÇA DO “NÃO VOTO” - “As projeções apontam para a elevação do índice do NV (Não Voto - abstenções, votos nulos e brancos), na 
eleição de 7 de outubro, a um patamar acima de 40%. Recorde-se que o 2º turno da eleição para governo de Tocantins, em junho passado, 
registrou 51,83% de eleitores votando em branco, anulando ou deixando de comparecer às urnas.” EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos
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A ACIB e o Sincomercio 
emitiram comunicado infor-
mando aos lojistas e interessa-
dos, que o setor de Controle de 
Vetores da Vigilância Sanitária 
e da secretaria municipal de 
Saúde, iniciou a dedetização 
nas ruas do centro da cidade, 
nesta quinta-feira (19). Segun-
do o comunicado, o trabalho 
será desenvolvido até o próxi-
mo domingo (22). “É importan-
te que todos tampem as entra-
das de esgotos das lojas, para 
que os insetos não tenham va-
zão para dentro das mesmas. 
Pedimos a colaboração de to-
dos”, encerra o comunicado.

Controle de vetores 
faz dedetização 

das ruas do centro

Expoagro 2018 começa e reinaugura nova 
fase do Recinto Paulo de Lima Correa

Nesta sexta-feira, dia 20, 
tem início a 50ª Expoagro 
Barretos, uma iniciativa em 
parceria entre um grupo de em-
presários rurais, liderados por 
José de Jesus Faria, com apoio 
do Sindicato Rural do Vale do 
Rio Grande e da prefeitura de 
Barretos. À noite, às 19 horas, 
com portões abertos ao público 
gratuitamente, serão realizados 
shows com Carreiro & Capataz 
e Felipe & Tiago, além de eli-
minatória da primeira edição da 
Violeira Gideão da Viola, con-
curso musical entre interpretes 
de música sertaneja raiz.

A reinauguração do Recinto 
Paulo de Lima Correa acontece 
a partir das 11 horas, com ceri-
mônia formal para autoridades 
e convidados. Serão inaugura-
das as obras de reforma, restau-
ração e revitalização do recinto, 
Centro de Excelência de Hipis-
mo de Alto Rendimento.

 “Estamos entregando o 

recinto, patrimônio que foi 
restaurado para uso da comu-
nidade e que já vai receber este 
grande evento, digno das tradi-
ções de nossa cidade”, anteci-
pa o prefeito Guilherme Ávila.

No local foram realizadas re-
formas do restaurante, das casas 
que serão destinadas para cen-
tros de referência e administra-
ção; da casa de apoio a arbitra-
gem e atleta, baias e pavilhões, 
do espelho d’água, tribuna, 
reconstituição da pista central 
(antigo picadeiro), construção 
de pista coberta, construção de 
pista descoberta, construção de 
pista de cross, restauração do 
piso em pedra portuguesa com 
a recomposição de mosaicos e 
serviços de paisagismo.

O investimento nas obras é 
de R$ 8.143.456,77 por meio 
de convênio com o Governo 
Federal (R$ 7.517.773,95) e 
a prefeitura de Barretos (R$ 
616.682,82 – contrapartida).

50ª EXPOAGRO BARRETOS - O pecuarista José de Jesus Faria confirmou a realização de várias palestras, entre 
elas, uma que estará orientando os produtores sobre as queimadas nesta época do ano e sobre a pecuária, deno-
minada Rally da Pecuária. Com relação à Praça de Alimentação, Faria explicou que o evento terá além de dois res-
taurantes, várias opções desde pão com linguiça, pastel, churros e outras novidades da culinária barretense. Por 
outro lado, o evento terá também um Parque de Diversões, entre outras atrações. “Será um evento para a família, 
não tendo nenhum custo para a população barretense, com entrada franca no evento”, esclareceu o pecuarista. 
Para as crianças, haverá também montaria mirim em carneiros, com premiação aos vencedores.

Segue a contagem regressiva para a Feijoada Samaúma 
2018, que acontece no neste sábado, dia 21, na Estância Sombra 
do Jatobá, com shows de Alcione e Raça Negra. Nesta edição, 
inova mais uma vez, trazendo a novidade de um camarote. Uma 
estrutura suspensa e coberta, com 200 metros quadrados, 3 me-
tros de altura, vai oferecer uma visão panorâmica do evento, ao 
mesmo tempo que tem proximidade com o palco dos shows. O 
camarote terá bares próprios e serviço de aparadores com a feijo-
ada, principal prato do dia. O acesso ao Camarote Samaúma está 
sendo vendido separadamente dos ingressos do evento. A Feijoa-
da Samaúma 2018 já tem confirmado público de cerca de 50 cida-
des, consolidando-se definitivamente como evento regional. Des-
de a segunda edição já passaram pelo palco do evento Demônios 
da Garoa, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Xande 
de Pilares e Jorge Aragão. Neste ano os shows da maior voz do 
samba, Alcione, e do mais importante grupo de pagode do país, 
Raça Negra, chamaram a atenção até de cidades mais distantes, 
por oferecer, no ingresso, o cardápio de comidas e bebidas, além 
de brindes. “Barretos tem fama de realizar bons eventos e com o diferencial do ingresso com tudo incluso 
conseguimos conquistar um grande público regional. Apostamos na segurança de um público exigente que 
se reúne para vir a Barretos se divertir e beber a vontade, além de ver sempre um grande show”, diz o or-
ganizador do evento, Nilton César Borges, na foto, com sua noiva, Adriana Brandão, e a cantora Alcione.

A prefeitura de Barretos, por meio da secretaria municipal de Saú-
de e do Departamento Vigilância Epidemiológica, emitiu nota esclare-
cendo que no município há, no momento [na noite da última quarta-
-feira,18], apenas dois casos de meningite confirmados, sendo que 
um caso foi de meningite bacteriana, não meningocócica, não sendo 
necessária profilaxia preventiva das pessoas que tiveram contato com 
o paciente. Infelizmente, neste caso, devido ao agravamento no qua-
dro de saúde, o paciente veio a óbito. No segundo caso, o resultado 
inicial constatou meningite bacteriana, a princípio sem necessidade 
de profilaxia. Esta semana, após nova coleta de exame, o IAL (Institu-
to Adolfo Lutz) isolou uma nova bactéria, que sugere ação de profila-
xia, ação essa que já está sendo realizada pela Secretaria Municipal 
de Saúde. O secretario de Saúde, Alexander Stafy Franco, informou 
que há várias formas de meningite, virais, fúngicas e bacteriana, e 
que algumas destas formas se manifestam mais nesta época do ano 
em função do clima. Por isso, há um acompanhamento constante de 
casos suspeitos e todas as medidas são devidamente adotadas me-
diante cada protocolo. A secretaria municipal de Saúde de Barretos 
informou que, além do monitoramento e acompanhamento de casos 
suspeitos da doença, com a realização de todos os procedimentos de 
prevenção e controle, a população deve ficar atenta à importância de 
cumprir corretamente o calendário vacinal.

O presidente do Sindica-
to dos Servidores Públicos 
Municipais de Barretos, João 
Roberto dos Santos (João Mu-
lata), reuniu-se na última quar-
ta-feira (18) com representan-
tes da construtora responsável 

As inscrições estão aber-
tas para os cursos “Time 
Roblox”, para alunos de 8 a 
17 anos; “Time Minecraft”, 
para alunos de 6 a 17 anos, 
e “Time Youtuber” especial 
para 8 a 17 anos, na escola de 
tecnologia e inovação Happy 
Code, localizada no campus 
do Unifeb Barretos. As au-
las são práticas e realizadas 
com número limitado de 12 
alunos, cada participante tem 
um notebook para uso exclu-
sivo, e a duração é de três au-
las com carga horária de duas 
horas cada,  podendo ser 
concluído em uma semana.

João Mulata busca melhores 
condições para servidores interessados 

no Residencial São Francisco

Os correspondentes da Caixa Econômica Federal continuam recebendo e 
analisando documentação dos pré-cadastrados para as casas do Residencial São Francisco

Inscrições 
abertas para 

cursos de férias 
na Escola de 
Tecnologia 
do Unifeb

Secretaria confirma dois casos 
de meningite em Barretos

Feijoada Samaúma inova e 
oferece camarote para ver o show

pela construção das casas do 
Residencial São Francisco.

Durante o encontro, João 
Mulata solicitou melhores con-
dições para entrada e parcelas, 
para que assim o servidor mu-
nicipal tenha mais chances de 
comprar sua casa própria. 

Segundo João Mulata, os in-
teressados serão chamados no-
vamente para conhecer as novas 
condições. “Estamos buscando 
soluções para que o servidor 
consiga realizar este que é o so-
nho de todas as famílias”, decla-
rou o presidente do sindicato.

O pecuarista José de Jesus Faria e o prefeito Guilherme Ávila abrem 
a 50ª ExpoAgro e reinauguram o Recinto Paulo de Lima Correa
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Opinião

» PETROV BOM DE SELA
Tido como pré-candidato a deputado estadual, o advo-

gado Eduardo Petrov participou do 13º Ibitu Rodeio Fes-
tival. O evento foi realizado no último fim de semana, no 
distrito barretense.

» O VOTO NULO, SEGUNDO CARLÃO
Na opinião do vereador Carlão do Basquete (PROS), voto 

nulo não anula eleição e não serve como protesto.

» VAI TIRAR UMA LASQUINHA AQUI
O ex-prefeito de Olímpia, Geninho Zuliani (DEM), sonda 

grupos para apoiar sua candidatura em Barretos.

» COM A CORDA TODA
Comenta-se por aí que o vereador Euripinho (PDT) está 

bastante cotado para pleitear a sucessão de Guilherme Ávila 
(PSDB) em 2020.

» ESQUERDA, VOLVER!
A vereadora de Campinas, Mariana Conti (PSOL), pré-can-

didata a deputada estadual, tem encontro agendado com mili-
tância de esquerda barretense na noite de segunda-feira (23).

» CADERNO DE PONTO
Conversa de padaria aponta que dois secretários munici-

pais se encontram mais em bares e academia do que em suas 
respectivas secretarias.

» DIPLOMAÇÃO CONFIRMADA PARA O PARQUE DO PEÃO
Comunicador Cacildo Júnior confirmou para 19 de agos-

to, domingo, às 10 horas, no Ponto de Pouso, no Parque do 
Peão, a 19ª edição do Diploma Orestes de Ávila. 17 persona-
lidades serão homenageadas neste ano.

» DESEMPREGO AFETA O MUNICÍPIO
O desemprego em Barretos é um dos desafios do secretá-

rio municipal, André Peroni.

» ELEIÇÃO NO SINDICATO DOS JORNALISTAS
A eleição da nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas 

para a gestão 2018-2021, está marcada para o período de 7 a 
9 de agosto. Urna itinerante passa por Barretos no dia 7, das 
11 às 15 horas, no Sindicato dos Bancários.

» DUTRA DEFENDE AUDIÊNCIA SOBRE MOBILIDADE URBANA
Vereador Dutra (PSDB) continua no firme propósito da 

necessidade da elaboração de um Plano Municipal de Mo-
bilidade Urbana. Para tanto, solicita uma audiência públi-
ca e sugere que seja convidado o prefeito Guilherme Ávila 
(PSDB), o secretário de Planejamento e Desenvolvimento 
Físico Territorial, Ronaldo Câmara, além da imprensa local.

» VIA NENÊ DAHER VOLTA A PAUTA DA CÂMARA
Projeto de autoria do vereador Wilson Aparecido (PSDB), 

que denomina a estrada velha de Guaíra de via de acesso 
Hosny Daher (Nenê Daher) volta a pauta da Câmara na ses-
são de 6 de agosto.

» UM REPRESENTANTE DA ROÇA
Cacá Gonçalves (PT), do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Barretos, disputa uma vaga na legenda do seu par-
tido para concorrer a uma cadeira na Câmara Federal.

» QUE REI SOU EU DO FINO TRAPO
A banda barretense Fino Trapo foi a vencedora da melhor 

música autoral “Que rei sou eu”, no Festival do ECAL (Encon-
tro Cultural de Arte Livre), realizado neste mês, em Guaíra.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Direitos Humanos – Li-

berdades públicas e cidadania”, de Paulo Hamilton Siqueira 
Júnior e Miguel Augusto Machado de Oliveira, publicado 
pela editora Saraiva.

Marina Vasco
Sexóloga

A ameaça do “não voto”
O jornalista e consultor político e de comunicação, e professor titular da USP, Gaudêncio Torquato, nos enviou esta semana, 
artigo de sua autoria que esclarece detalhes de uma posição cada dia mais forte, principalmente, nas redes sociais sobre a 
eleição de outubro. Vale a pena ler, meditar, até mesmo debater em grupo e familiares, para tirarmos nossa conclusão sobre a 
importância do eleitor nesta “eleição de renovação”, assim intitulada por muitos. Daí, porque escolhemos como nossa opinião.

As projeções apontam para a 
elevação do índice do NV (Não 
Voto - abstenções, votos nulos e 
brancos), na eleição de 7 de ou-
tubro, a um patamar acima de 
40%. Recorde-se que o 2º turno 
da eleição para governo de To-
cantins, em junho passado, regis-
trou 51,83% de eleitores votando 
em branco, anulando ou deixan-
do de comparecer às urnas.

Trata-se, como se deduz de 
pesquisas, da indignação do 
eleitor em relação às coisas 
da política – atores, métodos 
e processos. O eleitor protesta 
contra o lamaçal que envolve 
a esfera política, que parece 
indiferente a um clamor social 
exigindo mudanças de com-
portamentos e atitudes.

A principal arma que dis-
põe o eleitor para mudar a 
política é o voto. Ora, se o 
cidadão se recusa a usar esse 
direito está, de certa forma, 
contribuindo para a manuten-
ção do status quo, perpetuan-
do mazelas que infestam o co-
tidiano da vida política.

Estamos, portanto, diante de 
um dilema: caso o “Não Voto” 
assuma proporções grandiosas 
no pleito deste ano, a hipóte-
se de mudança na fisionomia 
política cai por terra, arrastada 
por ondas da mesmice, onde se 
enxergam as abomináveis prá-

Pontos positivos e negativos 
no uso de apps de encontro

Durante um bom tempo, os 
aplicativos de relacionamento 
foram o refúgio perfeito para 
pessoas tímidas ou para aque-
les que tinham passado por de-
silusões amorosas marcantes.

Significavam uma forma 
de “proteção”, já que permi-
tiam uma “triagem” antes do 
primeiro encontro. Com uma 
seleção rigorosa, os riscos se-
riam menores.

Atualmente, a utilização 
de aplicativos tornou-se algo 
natural para pessoas de todas 
as idades, independente de 
características de personalida-
de. Difícil é encontrar alguém 
que, procurando uma compa-
nhia, não faça uso deles.

A busca seletiva continua, 
mas o número de usuários foi 
ampliado de tal forma que 

possibilitou a aproximação 
de casais que, dificilmente, se 
encontrariam espontaneamen-
te no mundo real.

Jairo, empresário de 45 
anos, natural de Porto Alegre, 
e Fernanda, 24 anos, catari-
nense de Criciúma, estão jun-
tos desde o início de 2017 e se 
conheceram na plataforma de 
relacionamento Meu Patrocí-
nio. Com vidas e realidades 
diferentes, o casal, que tem 
uma filhinha de um ano, só 
teve a chance de se encontrar 
porque optou pelo aplicativo.

Ainda aguardando por 
um desfecho feliz, Luciana, 
estudante de 25 anos, é uma 
Sugar Babyque ainda espera 
pelo par ideal. “Até o momen-
to, conheci pessoas legais, 
homens bem-sucedidos, mas 

que não estão a fim de um 
compromisso sério. Aí, corto 
logo para não me apegar a al-
guém que não tem os mesmos 
objetivos”, conta Luciana.

O principal ponto positivo 
dos encontros proporcionados 
pelos aplicativos é a busca 
rápida pelo perfil ideal. Em 
um site como o Meu Patro-
cínio, por exemplo, você de-
fine inclusive o estilo de vida 
desejado. É uma nova forma 
transparente de se relacionar. 
O aplicativo é o cupido dos 
tempos atuais. Além de cria-
rem encontros improváveis, 
os aplicativos abrem oportu-
nidades para aqueles que não 
gostam de bares e baladas 
para investir em uma paquera.

Por outro lado, os aspectos 
negativos também despon-
tam. Algumas pessoas ficam 
“viciadas” nos encontros vir-
tuais e têm inúmeras dificul-
dades para manter uma rela-
ção real, física.

Também aumenta a into-
lerância com os defeitos do 

outro, já que fica mais fácil 
descartar e fazer a “fila an-
dar”, afinal, a oferta é grande. 
E, por fim, a diferença de ex-
pectativas no relacionamen-
to gera grandes frustrações, 
quando alguém que só deseja 
uma relação superficial en-
contra um par que pretende 
um compromisso sério.

Quando se encontra o 
perfil ideal pelo aplicativo, a 
expectativa depositada no en-
contro e no decorrer do rela-
cionamento é gigante, e como 
em tudo que é ideal, construí-
do no mundo do imaginário, 
onde tudo é possível, envolve 
grandes decepções, pois a rea-
lidade pode se transformar em 
algo muito diferente, mas aí 
o indivíduo já está envolvido 
com tudo o que foi idealizado 
previamente.

Minha conclusão é que ao 
entrar nesse jogo, é importan-
te estar preparado para perdas 
e ganhos inesperados.

ticas do fisiologismo (“é dando 
que se recebe”), o coronelismo 
(os currais eleitorais, a política 
de cabresto), o nepotismo (as 
engordas grupais), a estadania 
(o incremento da dependência 
social do Estado), o neo-sindica-
lismopeleguista (teias sindicais 
agarradas às mamas do Estado), 
a miríade de partidos e seus es-
copos pasteurizados, etc.

A renovação política, ban-
deira erguida pela sociedade 
organizada, corre o risco de 
fracassar, caso o eleitorado se 
distancie do processo eleito-
ral ou, mesmo comparecendo 
às urnas, anule o sufrágio ou 
vote em branco.

É oportuno lembrar que o 
eleitor é peça fundamental no 
jogo de xadrez da política. Se 
não tentar dar um xeque no pro-
tagonista que busca se eleger, 
este acabará sendo empurrado 
para o altar da representação 
política por exércitos treinados 
nas trincheiras dos velhos cos-
tumes. Assim, a renovação nas 
molduras governativa e parla-
mentar, não ocorrerá.

Aliás, calcula-se que a re-
novação da representação no 
Parlamento seja de apenas 40% 
este ano, menor do que em plei-
tos do passado. A campanha 
mais curta – de 45 dias nas ruas 
e de 35 dias na mídia eleitoral – 

beneficiará os mais conhecidos 
e aqueles de maiores recursos 
financeiros. (No pleito anterior, 
a campanha tinha 90 dias de rua 
e 45 dias de programa eleitoral 
no rádio e TV).

O fato é que não se pode 
contar com mudança política 
por unilateral vontade do cor-
po parlamentar. Deputado ou 
senador, se não recebem pres-
são da base eleitoral, resistem 
a qualquer idéia de avançar, 
alterar, mudar regras que, 
hoje, os beneficiam. Ou, para 
usar a expressão mais popu-
lar, não darão um tiro no pé.

Por conseguinte, a refor-
mulação da política carece de 
participação ativa do eleitor, 
razão pela qual este deve co-
brar de seus candidatos com-
promissos com avanços com 
o fito de eliminar os cancros 

que corroem o corpo político.
Em suma, a política não se 

renova porque não há, por par-
te dos representantes, desejo de 
mudá-la. E não há desejo por-
que o eleitor ainda não jogou seu 
representante no carrossel das 
transformações. O pleito de ou-
tubro deste ano tende a encerrar 
a era do grande compadrio na 
política. O que não quer necessa-
riamente dizer que isso ocorrerá.

Por isso mesmo, urge des-
pertar a consciência cívica do 
cidadão. Motivá-lo a colocar 
sobre os trilhos o trem das mu-
danças. Toda a atenção deve 
se dar à bomba que ameaça 
explodir a locomotiva: o Não 
Voto. Abstenções, votos nulos 
e brancos, em demasia, são os 
ingredientes que podem im-
plodir nosso ainda incipiente 
sistema democrático.
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Destaque nesse quarteto de amigos composto por Leandro Carvalho, 
Mayara Poloni, Alex Reissler e Aycha Leite que tem vários objetivos 

em comum, e o principal deles é ser feliz. Sucesso!!!

Elegância e 
sofisticação é um 
dos adjetivos do 
casal, Dilielma 
Roelles e Raphael 
Farias, que 
fizeram bonito na 
noite de sábado 
(14), onde foram 
padrinhos de 
casamento de um 
casal de amigos 
na cidade de 
Indaiatuba/SP. 
Muito bom!!!

Cliques de um final de semana maravilhoso, onde os amigos, Jonathan 
Eduardo, Aline Maira e Luiz Henrique curtiram adoidado uma mega 
festa que aconteceu sábado (14) em São José do Rio Preto. É isso aí!!!

O barretense Marcus Tertto foi sele-
cionado na convenção Nacional da 
BR People, a maior empresa de caça 
talentos do Brasil. No evento ele 
apresentou duas músicas autorais: 
“Te juro vou te esquecer” e “Volta 
para o nosso Lar”, dentre outros su-
cessos nacionais. O jovem talento, 
recebeu o aval do cantor e produtor 
Marcelo Boffatt (foto), atuará á dis-
tancia como técnico de Marcus. A 
última etapa acontece em Ribeirão 
Preto, ainda sem data definida. Nes-
sa fase os talentos aprovados rece-
berão apoio para a carreira. Marcus 
Tertto tem 24 anos, e desde de pe-
queno se interessa por musicas ser-
taneja. Ele é filho Marco Antonio e 
Mara Regina.  Marcus já se apresen-
tou no Palco Festeja, festa do peão, 
barzinhos da cidade e programas de 
TV da Vale TV.   Sucesso!!!

Ladeado das irmãs, Karoline e Larissa, o jogador de futebol, Marcos 
Vinícius Lambert, um exemplo de pai, filho, irmão e marido, completou 
seus 27 anos terça-feira (17), comemorando a data com delicioso jantar, 

ao lado de seus familiares, onde o carinho especial ficou por conta da 
esposa Aline, e dos filhos, Lara e Matheus. Parabéns!!!

Ontem (19) foi dia de parabenizar Dieferson Oliveira 
pela passagem de seu aniversário, que foi 

comemorado em festa regada a churrasco, receben-
do o carinho da amada Ana, do filho Pedro (foto), 

dos pais, irmãos e familiares. Felicidades!!!

A última terça-feira (17) foi de comemoração 
para o Digital Influencer, Duílio Luiz Zacaro, 

que curtiu a noite de aniversário em um bada-
lado restaurante da cidade saboreando massas, 

ao lado da esposa Kerine (foto), e das filhas, 
Jéssica, Júlia e Luiza. Parabéns!!!

Parabéns para Iasmim Rocha que brinda hoje (20), 
mais um ano de vida, mas é amanhã (21) que ela 

celebrará a data especial ao lado de mais dois amigos 
que também fazem aniversário, em festa com muito 
glamour e magia, preparada com carinho para seus 

amigos e convidados. Sucesso!!!

Flash nos casais que foram clicados curtindo o tradicional Quermessão 
do Rio das Pedras, que já aguardam o próximo evento do clube:

Maria Helena e Antonio Olimpio  João Andrade e Maraisa

Simone & Simaria se apresentam juntas no 
show da dupla que acontece dia 17 de agosto, 
durante a 63ª Festa do Peão de Barretos. Com 
a volta aos palcos anunciada para o dia 9 de 
agosto, a cantora Simaria encerra um período 
de três meses de pausa na carreira para 
tratamento de uma tuberculose ganglionar. 
Ingressos e passaportes podem ser adquiridos 
no ponto de vendas que fica no North 
Shopping Barretos. (foto: Bruno Revolta)
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Duas mil pessoas serão consultadas durante Mutirão Oftalmológico
A secretaria municipal de 

Saúde realiza neste e no pró-
ximo final de semana (21 e 22 
e 28 e 29 de julho, respectiva-
mente) o Mutirão de Consul-
tas Oftalmológicas, cujo ob-
jetivo é diminuir a demanda 
reprimida no município.

Cerca de dois mil pacientes 
que foram atendidos na rede 
de atenção básica e encami-
nhados para atendimento na 
especialidade de oftalmologia, 
encontram-se na fila de espera 
e foram agendados previamen-
te pela equipe da Central de 
Regulação da secretaria, a fim 
de que se dirijam ao local para 
serem atendidos durante o mu-
tirão. As consultas acontecem 
a partir das 7 horas.

Os atendimentos serão reali-

zados em uma carreta adaptada 
com 4 consultórios oftalmoló-
gicos totalmente equipados e 
preparados para atender a todos 
os pacientes. A carreta estará po-
sicionada em frente ao Ambula-
tório de Referência de Especia-
lidades (ARE 1), o conhecido 
Postão, localizado na avenida 
23 entre as ruas 32 e 34.

A equipe de oftalmologis-
tas que atuará durante o mu-
tirão é composta pelos douto-
res Fernando Ferreira Penna 
Filho, Thais Shimizu, Tatiana 
Vanucci Garcia Paiolo e Ma-
ria Tereza Figueiredo, que 
contarão com o apoio de mais 
40 profissionais em diversas 
funções de atendimento.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Saúde, Ale-

xander Stafy Franco, o obje-
tivo do mutirão é minimizar a 
demanda e proporcionar mais 
agilidade e eficiência no trata-
mento da especialidade.

“Realizados desde o início 
da atual gestão, os mutirões já 
ajudaram a reduzir as filas para 
consultas oftalmológicas, ci-
rurgias de catarata, ultrassono-
grafia, ressonância magnética, 
audiometria, ortopedia e raios-
-X”, informou o secretário.

Ele ressaltou, ainda, que 
os números alcançados nos 
Mutirões Oftalmológicos, 
desde 2013, totalizaram 1.440 
cirurgias de catarata e 3.476 
exames, além dos 870 aten-
dimentos realizados mensal-
mente na rotina de rede muni-
cipal de saúde.

Barretos aparece na po-
sição 26 entre os 5.561 mu-
nicípios pesquisados através 
do Índice Firjan de Desenvol-
vimento Municipal de 2018, 
com base em dados oficiais 
consolidados de 2016.

Elaborado pela Firjan (Fede-
ração das Indústrias do Rio de 
Janeiro), o índice é considerado 
uma referência no acompanha-
mento do desenvolvimento dos 
municípios e avalia o desempe-
nho em três áreas: emprego/ren-
da, educação e saúde. O índice 
varia de 0 a 1, sendo considera-
do alto nível de desenvolvimen-
to os municípios com índices 

Com a presença do prefei-
to Guilherme Ávila, do pre-
sidente de Os Independentes, 
Ricardo Rocha Bodinho, e 
outros convidados e autori-
dades municipais, aconteceu 
no último domingo (15), a 
abertura oficial do 7º Jambo-
ree Nacional Escoteiro e o 1º 
Jamboree Lusófono.

Tendo como tema “Exploran-
do Novos Caminhos”, o evento 

reúne mais de 5 mil jovens esco-
teiros no Parque do Peão, vindos 
de diferentes estados brasileiros, 
além de Portugal.

Segundo o prefeito, “se-
diar eventos como este é uma 
honra para a cidade de Barre-
tos. São jovens em busca de 
um estilo de vida que signifi-
que maior respeito a natureza 
e a busca de valores presentes 
na verdadeira cidadania”, dis-

se Guilherme Ávila.
De acordo com os organi-

zadores, a opção por compras 
de materiais, produtos e ali-
mentos para o evento serem 
realizadas em Barretos é uma 
forma de retribuir o acolhi-
mento da cidade e da popu-
lação. A projeção é que até o 
final do evento, dia 29, sejam 
movimentados mais de R$ 2 
milhões no comércio local.

Autoridades participam da abertura 
do 7º Jamboree Escoteiro Nacional

Pesquisa aponta Barretos como 26º município brasileiro em desenvolvimento
acima de 0,8.

Com um índice de 0,8676, 
Barretos também ocupa a 18ª 
posição entre os 645 municípios 
paulistas. Por segmentos, Barre-
tos obteve os valores de 0,9579 
na educação, 0,9116 na saúde e 
0,7332 em emprego/renda.

“Manter um índice de de-
senvolvimento elevado em 
meio à crise econômica dos 
últimos anos é um exemplo da 
força e da capacidade empreen-
dedora dos barretenses”, avalia 
o prefeito Guilherme Ávila.

De acordo com o estudo, o 
índice médio de desenvolvi-
mento dos municípios brasi-

leiros apresentou fortes que-
das em 2014 e 2015, voltando 
a apresentar crescimento em 
2016. O maior prejuízo dos 

anos de recessão foi a perda 
de cerca de 3 milhões depos-
tos de trabalho.
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A Comissão de Combate à 
Discriminação Racial da OAB/
Barretos vai homenagear mu-
lheres negras, no Dia Interna-
cional da Luta e da Resistência 
de Mulher Afro-Latino-Ameri-
cana e Caribenha, que é come-
morado todo 25 de julho.

É o segundo ano que esta 
homenagem acontece, graças 
à iniciativa da presidente da 
comissão, Luciana Ribeiro 
Pena Peghim, advogada e ne-
gra. O evento será aberto ao 

público, a partir das 19h30, 
na praça de alimentação do 
North Shopping Barretos, na 
próxima quarta-feira.

A lista das mulheres que são 
destaque na sociedade inclui 12 
homenageadas, escolhidas pela 
sua representatividade como 
força de trabalho em diferentes 
setores da sociedade.

“Quando falamos em ho-
menagear mulheres, profissio-
nais, pensamos logo em juízas, 
políticas e cargos de poder, 

mas queremos neste evento dar 
destaque à mulheres das mais 
diferentes funções na socieda-
de. É sabido o quanto mulhe-
res negras são, muitas vezes, 
invisíveis em suas atividades 
profissionais, queremos dar a 
visibilidade que elas, que nós 
merecemos. Por isso, o evento 
é cheio de alegria e festa, den-
tro de um ambiente acolhedor 
como nosso shopping”, co-
mentou Luciana Pena. (Foto: 
Márcio Oliveira)

Mulheres Negras serão homenageadas pela OAB na próxima quarta-feira

AS HOMENAGEADAS DE 2018 SÃO:
• Maria do Carmo de Oliveira – professora aposentada
• Naiara Bernardes Ferreira – nutricionista
• Rabs Aparecida Alves Miranda – presidente do centro cultural Aruanda Brasil
• Beatriz Pereira Carvalho de Oliveira – supervisora de atendimento da loja Marisa
• Fabrícia Aparecida Inácio Pereira – educadora física e mestre de capoeira
• Rosangela de Jesus – funcionária pública
• Maria Luisa Ferreira – psicóloga
• Valdirene Aparecida dos Santos Figueiredo – assistente social
• Kaliandra Joyce da Silva Luiz – advogada
• Andrea Cristina Ribeiro – cabo da Polícia Militar
• Analli Venâncio – jornalista e repórter da Vale TV
• Lucimara Francisco – integrante da zeladoria do North Shopping
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

O Sebrae-SP, por meio de 
seu Escritório Regional em Bar-
retos, vai marcar presença na 
50ª edição da Exposição Agro-
pecuária, que será realizada até 
o próximo dia 29 de julho.

Na próxima quinta-feira, 
dia 26, às 10h30, o Sebrae-
-SP de Barretos levará para a 
exposição agropecuária a pa-
lestrante Kellen Severo, jor-
nalista âncora e editora-chefe 
do programa Mercado & Cia, 
no Canal Rural. Especializada 
em Direito do Agronegócio, a 
jornalista vai abordar temas 
como agronegócio, cooperati-
vismo e economia rural. 

O Sebrae-SP promoverá no 
dia 27, às 14 horas, o Rancho 
de Crédito Rural, com a parti-

cipação dos bancos do Brasil, 
Bradesco e Santander. O ob-
jetivo desta ação é apresentar 
aos produtores rurais alter-
nativas de linhas de crédito e 
serviços financeiros voltadas 
ao agronegócio, além de refle-
tir sobre a importância da real 
necessidade do crédito, a desti-
nação do recurso e a melhoria 
que impactará no seu negócio.

O Sebrae Móvel (foto) 
também estará no local entre 
os dias 26 a 29, a partir das 10 
horas, prestando orientação 
sobre empreendedorismo e 
gestão empresarial ao públi-
co interessado. Todas essas 
ações serão gratuitas.

“A Exposição Agropecuária 
é uma ótima oportunidade para 

se falar e se pensar em empreen-
dedorismo voltado para o setor 
rural e o Sebrae-SP vai contri-
buir para levar informação aos 
produtores, no sentido de gestar 
a propriedade rural como uma 
empresa de mercado, que visa 
lucro e que também necessi-
ta de uma administração mais 
efetiva”, antecipou o gerente 
do Sebrae em Barretos, Rafael 
Matos do Carmo. 

“Além disso, pela vocação 
de nossa região, traçamos uma 
estratégia para atuar no agrone-
gócio de uma forma mais inten-
sa, criando grupos de produtores 
em diferentes cadeias produti-
vas, para mensurar indicadores 
de faturamento e custo”, acres-
centou o gerente do Sebrae.

Sebrae-SP traz Kellen Severo, do Canal Rural, 
à 50ª Exposição Agropecuária de Barretos

Palestra da jornalista abordará temas como agronegócio, cooperativismo e economia rural

Marcando as festividades 
da reinauguração do Recinto 
“Paulo de Lima Correa”, Cen-
tro de Excelência de Hipismo 
de Alto Rendimento, será rea-
lizada nesta sexta-feira (20), a 
primeira eliminatória da Vio-
leira Gideão da Viola, concur-
so musical entre intérpretes de 
música sertaneja raiz.

Serão oito duplas partici-

Dezesseis duplas participam 
das eliminatórias da 

Violeira Gedeão da Viola nesta 
sexta-feira e sábado na ExpoAgro

pantes nesta primeira etapa. 
Amanhã, sábado (21), será rea-
lizada a segunda eliminatória 
com mais oito duplas. A final 
acontece no domingo, com 10 
classificados. Logo após, ha-
verá uma Queima Alho benefi-
cente no restaurante do recinto.

A realização da Violeira 
Gedeão da Viola é da secre-
taria municipal de Cultura. O 

objetivo é estimular a preser-
vação da música que traduz 
a cultura sertaneja, presente 
até hoje no estilo de vida da 
região. O evento também ho-
menageia um dos mais impor-
tantes violeiros de todos os 
tempos, Gedeão da Viola, que 
escolheu a cidade de Barretos 
como sua base, onde morreu 
em março de 2005.

Durante cinco dias, de 24 a 
28 de julho, estará sendo realiza-
da a Campanha Hepatite Zero. 
Os funcionários da secretaria 
municipal da Saúde e as equipes 
de conscientização do Rotary 
Club de Barretos estarão aten-
dendo a população, das 17 às 
20 horas, em posto instalado no 
North Shopping Barretos.

Podem ser imunizadas pes-
soas com idade até 29 anos, ges-
tantes, hemofílicos, portadores 

Rotary Club de Barretos realiza a campanha 
Hepatite Zero na próxima semana

do vírus HIV, pacientes que fa-
zem hemodiálise, profissionais 
da área da saúde, manicures, po-
liciais, bombeiros, profissionais 
do sexo e usuários de drogas.

A vacina é composta de 
três doses e a pessoa só fica 
protegida se tomar as três do-
ses indicadas. Bebês devem 
receber a primeira dose nas 
primeiras 24 horas após o 
nascimento. Como não exis-
te vacina para a hepatite C, o 

melhor é se prevenir.
A hepatite é uma doença 

que praticamente não apre-
senta sintomas. É uma doença 
silenciosa causada por tipos 
de vírus que provocam uma 
inflamação no fígado. Esti-
ma-se que milhões de pessoas 
são hoje portadoras desse ví-
rus, sem saber disso.

POLIOMIELITE 
E SARAMPO

A campanha contra polio-
mielite e sarampo do Rotary 
Club de Barretos será reali-
zada de 6 a 31 de agosto, in-
tegrada à mobilização junto 
à Organização Mundial de 
Saúde e a Unicef (Fundo das 
Nações Unidas).

Caso você tenha uma 
criança com até 5 anos de ida-
de em casa, que ainda não foi 
vacinada contra a Pólio, não 
perca tempo e vá até a unida-
de de saúde mais próxima a 
partir de 6 de agosto.
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As inscrições estão aber-
tas para os cursos “Time Ro-
blox”, para alunos de 8 a 17 
anos; “Time Minecraft”, para 
alunos de 6 a 17 anos, e “Time 
Youtuber” especial para 8 a 
17 anos, na escola de tecno-
logia e inovação Happy Code, 
localizada no campus do Uni-
feb Barretos. 

A Happy Code é uma es-
cola de tecnologia e inovação, 
criada para o ensino das com-
petências digitais. Os estudan-
tes que se interessarem pelo 
curso “Minecraft Start”, por 
exemplo, irão aprender con-
ceitos básicos da linguagem 
de programação ‘Blockly’, 
utilizada para criar as modi-

ficações no jogo ‘Minecraft’.
No curso de “Youtuber 

Start”, os participantes apren-
dem os conceitos básicos de 
edição de vídeos, educação 
digital e a criação de conteú-
do para o site ‘Youtube’. Já no 
“Roblox”, outro tipo de game, 
o objetivo é aprender a utili-
zar os players ‘Roblox Player’ 
e ‘Roblox Studio’ para cria-
ção de mundos virtuais que 
são utilizados no “Roblox”.

As aulas são práticas e rea-
lizadas com número limitado 
de 12 alunos. Cada participan-
te tem um notebook para uso 
exclusivo e a duração é de três 
aulas com carga horária de 
duas horas cada,  podendo ser 

concluído em uma semana.
“Por meio destes cursos 

as crianças e os adolescentes 
passam a trabalhar e desen-
volver melhor a criatividade, 
a liderança, a interatividade, 
a comunicação e o raciocínio 
lógico, entre outros aspectos. 
Eles aprendem a lidar com 
problemas e achar a melhor 
maneira de resolvê-los, além 
de conhecer os tipos de  pro-
gramação”, explica uma das 
responsáveis pela escola, Tha-
miris Duanni de Melo Santos.

Para mais informações so-
bre as matrículas, entrar em 
contato pelo telefone (17) 
3612-1188 ou whatsApp (17) 
98230-7322.

Inscrições abertas para cursos de férias na Escola de Tecnologia do Unifeb

Trabalho em Equipe, Criatividade e Liderança em Harvard - Alunos do UNIFEB par-
ticiparam de palestras e workshops que destacaram atividades voltadas para troca de 
conhecimento, liderar com criatividade e muito trabalho em equipe, na Universidade 
de Harvard, nos Estados Unidos. A viagem ocorreu na última semana do mês de junho 
e premiou os estudantes que tiveram excelente desempenho na avaliação do ENADE 
(Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) em 2017. Além de Harvard, os uni-
versitários também visitaram a Massachusetts Instituteof Technology (MIT), a maior 
universidade de tecnologia do mundo. Os alunos Bruno Roberto Pagotto, do curso de 
Engenharia de Produção, e Rita de Cássia Lima de Almeida, do curso de Pedagogia, 
foram acompanhados pela professora Renata Capanema e o pró-reitor de graduação, 
Fabiano de Sant’Ana dos Santos. Vale lembrar que esta é a primeira vez que alunos da 
UNIFEB participam destes cursos em Harvard. Ainda neste ano, será mantida a premia-
ção para os estudantes que forem destaques na prova do ENADE.

Campanha de Vacinação 
Antirrábica começa neste sábado

A prefeitura de Barretos con-
firmou que a partir deste sábado, 
21 de julho, têm inicio a Cam-
panha de Vacinação Antirrábica.
Conforme definido pela secreta-
ria municipal de Saúde, por meio 
da coordenação de Vigilância 
Sanitária, serão quatro etapas, 
sempre aos sábados, com a meta 
de imunizar 85% da população 
canina e felina de Barretos.

A vacinação para cães e 
gatos contará com cerca de 90 
profissionais que atuarão em 16 
postos de vacinação em toda a 

cidade. Os postos funcionarão 
no período das 9 às 16 horas, 
abrangendo todas as regiões de 
Barretos, incluindo zona rural: 

ZONA RURAL
21/julho - Povoados Cachoerinha e Três Barras
28/julho - Distrito de Ibitu
04/agosto - Distrito de Alberto Moreira e Ranchos Rio Pardo
11/agosto - Povoado Água Limpa e Distrito de Adolfo Pinto
11/agosto - Povoados Contendas e Lagoinha e Distrito da Prata

ZONA URBANA
Unidades Básicas de Saúde: Nova Barretos, Marília, Cecapinha, Barretos 
Dois, Derby Club, CSU, São Francisco, Los Angeles e América. Centro Co-
munitário Califórnia. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Re-
gião dos Lagos). Tiro de Guerra. Praça do Rosário. Praça São Benedito. 
Praça São Sebastião. Praça do Bom Jesus.

Alberto Moreira, Ibitu, Prata, 
Contendas, Cachoeirinha, Três 
Barras, Água Limpa, Adolfo 
Pinto e ranchos do Rio Pardo. Associação dos Cabos e Soldados 

inaugura casa de apoio nesta sexta
A Associação dos Cabos e 

Soldados inaugura a Casa de 
Apoio aos associados e fami-
liares em tratamento de cân-
cer em Barretos. O projeto irá 
atender a demanda de pacien-
tes ligados à associação, que 
buscam tratamento no Hospi-

tal de Amor. 
Wilson Morais estará na 

inauguração, ressaltando a 
preocupação da entidade com 
o policial militar que trata o 
câncer e toda a sua família.

A casa fica a 350 metros do 
hospital, na rua Ranulfo Prata 

nº 867, no Jardim Universi-
tário, e a unidade conta com 
10 apartamentos para atender 
a família do policial militar, 
oferecendo estadia e toda a 
estrutura necessária para co-
modidade de todos que acom-
panham a luta contra a doença.

A raça adaptada de origem 
caribenha chegou ao Brasil há 
18 anos. Com um crescimento 
de 30% ao ano, criadores da 
raça têm dificuldade em ele-
var a produção de genética.

Para preencher essa lacuna 
é que a Central Senepol LAB 
FIV criou um novo canal de 
comercialização. Além do 
trabalho de produção de em-
briões, na próxima segunda-
-feira, dia 23, às 20 horas, com 
transmissão pelo Canal do 
Boi, será realizado leilão de 65 
doadoras do time de aspiração 
em oferta pelo Canal do Boi. 
Mais informações: (34) 9167-
5055, af@centralsenepol.com

A raça bovina Senepol con-

Biotecnologias ajudam 
Senepol ganhar mercado

quista cada vez mais espaço na 
pecuária dos países de clima tro-
pical por ser um taurino adapta-
do às mais adversas condições, 
do calor à restrição de pasta-
gens. Também é decisivo o pa-
pel desempenhado na produção 
de carne diferenciada em ma-
ciez e que apresente marmoreio, 
aquela gordura presente entre as 

fibras, característica que começa 
a ser vista em provas de ultras-
sonografia de carcaça.

O maior plantel de Senepol 
do mundo está no Brasil, com 
mais de 90 mil animais regis-
trados, número que tende a au-
mentar nos próximos anos, em 
compasso com a crescente de-
manda mundial de alimentos.

A Construtora faz doação de 
agasalhos para Casa Mariano Dias

Uma importante parceria 
entre a empresa A Construtora 
e a Casa de Convivência Dr. 
Mariano Dias contabilizou 
uma significativa quantia de 
doações. A empresa realizou 
uma ação social interna deno-
minada “Calor humano” entre 
funcionários e clientes, que 

arrecadou roupas, calçados, 
cobertores e mantimentos, e 
foram entregues no dia 10 de 
julho ao presidente da entida-
de, João Carlos Sória. 

“O engajamento do comér-
cio de nossa cidade é funda-
mental. A demanda é grande 
de pessoas que necessitam de 

pelo menos uma peça em bom 
estado, neste inverno”, disse 
a empresária Suzana Moraes 
da Silva. Segundo ela, entre 
uma dinâmica e outra, notou 
que faltava um trabalho social 
dentro da empresa. “Nosso 
papel é incentivar e fomentar 
estas atitudes”, destacou.
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Segunda edição da corrida do Rio das Pedras acontece neste domingo
A corrida de rua do Rio das 

Pedras, o Day Riodas, está em 
sua segunda edição e acontece 
no próximo domingo (22), às 8 
horas, com largada no Espaço 
de Lazer, na sede campo. As 
inscrições estão abertas até 
nesta sexta-feira (20) na secre-
taria central e são gratuitas. O 
evento esportivo é aberto ape-
nas para associados do clube. 
O segundo Day Riodas terá 
percursos de 2,5 quilômetros de caminhada e 5,0 quilômetros de corrida masculino e feminino. Na 
programação consta café da manhã, aferição de pressão arterial e glicemia. A largada está prevista 
para 9 horas. Haverá premiação para os primeiros colocados.

Day Riodas. Em 2017 reuniu 354 participantes (Foto: Núbia Abreu)

Barretos conquista medalha de 
prata no xadrez dos Jogos Regionais

Com a abertura oficial mar-
cada para esta sexta-feira, 20 de 
julho, a 62ª edição do Jogos Re-
gionais da 5ª Região Esportiva 
já teve as disputas iniciadas em 
Matão e Barretos começou com 

a conquista da medalha de prata 
no xadrez feminino livre. A dis-
puta final foi com Batatais, na 
última quarta-feira (18).

No handebol masculino Sub 
20, Barretos iniciou sua par-

ticipação nesta quinta-feira 
(19), vencendo Batatais por 
26 x 12. Dirigido pela técni-
ca Luciana Zímaro, a equipe 
teve grande performance na 
partida, que foi acompanhada 
pelo secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Dorivaldo 
de Almeida Júnior, Lilico.

“Foi um grande resultado, 
fruto de uma bela exibição do 
nosso handebol”, elogiou Lili-
co, que também cumprimentou 
a equipe de xadrez pela meda-
lha de prata. “É sempre bom 
começar os jogos conquistan-
do medalhas”, enfatizou.

Na sua estreia, também na 
última quarta-feira, a equipe 
de Malhas venceu Monte Alto 
por 168 a 164. Nos Jogos Re-
gionais de Matão, Barretos tem 
uma delegação de 270 pessoas, 
incluindo atletas, comissões 
técnicas, direção e apoio.




