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CRISE DOS CAMINHONEIROS EXPÕE DEPENDÊNCIA DE ÚNICO MEIO DE TRANSPORTE - “Ao longo da última semana,
o medo de que faltassem alimentos, combustíveis e transporte público tirou o sossego de parte da população, alterando a
rotina das cidades e afetando diversos setores.”
EDITORIAL - Leia na página 2
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Programa de inclusão da pessoa com
deficiência no mercado de trabalho
será lançado na próxima terça-feira
O Programa de Inclusão
da Pessoa com Deficiência
no Mercado de Trabalho será
lançado na próxima terça-feira, dia 5, às 9 horas, na sede
da secretaria municipal de

Assistência Social e Desenvolvimento Humano, na rua
28 entre as avenidas 35 e 37.
Trata-se de uma ação da
Coordenadoria Municipal da
Pessoa com Deficiência, que

Caixa começa a chamar
pré-cadastrado para o
Residencial São Francisco
Os servidores públicos municipais que fizeram o pré-cadastro para as casas do Residencial São Francisco, estão sendo
chamados, por ordem de pré-cadastro, para atualização dos
documentos e simulação de financiamento. Todos receberão a
ligação do Correspondente Caixa informando qual data e horário deverão comparecer na sede
do sindicato. Para os servidores
que não fizeram o pré-cadastro,
ainda há oportunidades. Um
novo prazo para atendimento
aos interessados será divulgado em breve. O presidente do sindicato, João Mulata, mais uma vez, chama a atenção dos interessados para que coloquem suas pendências em dia. “Os servidores
que fizeram seu pré-cadastro devem ficar atentos, limpar o nome
e se preparar. Esse sonho é de todos nós”, declarou.

Paralisação dos caminhoneiros
adia realização da 50ª ExpoAgro

“Em virtude dos desdobramentos da greve nacional de caminhoneiros, a Prefeitura de Barretos e a Comissão Organizadora da
50ª ExpoAgro informam a decisão de adiamento do evento, consequentemente também da reinauguração do Recinto Paulo de Lima
Correa. A nova data será definida assim que a crise provocada pela
greve tiver sinais de estabilização”. O comunicado foi feito pela secretaria de Comunicação da prefeitura de Barretos, no final da tarde
da última terça-feira (29), um dia após prefeitura e comissão organizadora da ExpoAgro anunciarem o início do evento para a próxima segunda-feira, 4 de junho e a inauguração do Recinto no dia 6
de junho. De acordo com o presidente da Comissão Organizadora,
José Jesus Faria, a greve dos caminhoneiros ocasionou uma grande insegurança por parte dos pecuaristas, em relação ao transporte
dos mais de 600 animais confirmados para participar da Exposição.
Segundo Faria, uma nova data será anunciada nos próximos dias.

fará o cadastro municipal de
pessoas com deficiência que
queiram ingressar no mercado de trabalho. Entre outros,
estarão presentes na reunião,
representantes de frigorífi-

cos, órgãos ligados ao trabalho, Senac e Acib.
As pessoas com deficiência poderão fazer seu
cadastro na sede da Coordenadoria da Pessoa com

Deficiência, na rua 30, 564,
bairro Baroni, na sede antiga
da prefeitura, ou manifestar seu interesse pelo e-mail
pessoacomdeficiencia@barretos.sp.gov.br

Desfile de aniversário de Barretos e
Dia do Soldado será no dia 25 de agosto

Durante reunião realizada na secretaria municipal de
Cultura, a comissão organizadora do Desfile Cívico, Militar, Folclórico e Alegórico
comemorativo ao aniversário
de Barretos definiu o tema do
evento: “NOSSA CULTURA.
NOSSA HISTÓRIA”
O desfile será realizado no
sábado, 25 de agosto, a partir
das 9h30, partindo do Recinto

Paulo de Lima Correia, pela
avenida 23, de onde segue até
a rua 18, vira e segue até a avenida 15, local da dispersão.
Participaram da reunião,
representantes de secretarias
e órgãos municipais, instituições e sociedade civil que,
de alguma maneira, vão estar
presentes no desfile.
“A primeira reunião foi muito produtiva e surpreendente,

pois além de um grande número pessoas, representando secretarias e entidades, tivemos a
presença, de representantes do
Hospital do Amor, grupo folclórico de dança italiana, da igreja
do Rosário e do Grupo de dança
Kaikan”, destacou o secretário
municipal de Cultura, João Batista Chicalé. “O desfile é uma
grande atração, uma marca da
cidade”, frisou o secretário.

Delegação de Barretos participa da Conferência
Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial
A delegação barretense
formada por ativistas dos direitos de igualdade juntou-se
à delegação do estado de São
Paulo, em Brasília, para participação, na última quarta-feira, dia 30, da IV Conferência
Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial.
A delegação paulista, formada por 96 delegados e 25
convidados, tem a coordenação da barretense Elisa Lucas
Rodrigues, que é atual coordenadora de políticas para a
população negra e indígena
do governo de São Paulo.
“Cumprimos nossa missão
com dignidade. A delegação
de São Paulo foi a maior em
Brasília e fiquei muito orgulhosa de Barretos estar tão
bem representada”, comentou
Elisa Lucas, que foi elogiada

publicamente pelo secretário
nacional de políticas de Promoção de Igualdade Racial,
dr. Juvenal Araújo Júnior.
“Confesso que fiquei muito
feliz com o reconhecimento”,
finalizou a barretense.
A cada quatro anos, a conferência reúne representantes da

sociedade civil e do governo federal para dialogar sobre as políticas públicas para o enfrentamento do racismo no Brasil. A
IV CONAPIR teve como tema
central “O Brasil na década dos
afrodescendentes: reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos”.

O que abre e
fecha neste
feriado
prolongado
Não haverá expediente na
prefeitura nesta sexta feira, 1º de
junho, que terá ponto facultativo
devido ao feriado de Corpus Christi. As demais repartições públicas,
entre as quais o Complexo Administrativo da rua 30, órgãos, secretarias municipais, Postão e UBSs
(Unidades Básicas de Saúde),
seguem o que foi estabelecido
para a prefeitura, exceto a UBS do
bairro Ibirapuera, que está fechou
nesta semana para reformas.
Para os atendimentos em saúde,
o cidadão deve se dirigir à UPA
(Unidade de Pronto Atendimento).
SAAE
O Serviço Autônomo de Água
e Esgoto também segue a prefeitura, mantendo o serviço de plantão 24h, que pode ser acionado
pelos telefones: 0800-7725300 e
3321-5300 para qualquer emergência. O retorno das atividades
será na segunda-feira, 4 de junho.
POUPATEMPO
Depois de fechar na quinta-feira, o Poupatempo estará
aberto em seu horário habitual
nesta sexta-feira (1º de junho),
das 8 às 17 horas, e amanhã,
sábado (2), das 8 às 12 horas.

Novas regras para
cartão de crédito
começam a valer
nesta sexta-feira
A partir desta sexta-feira, 1º
de junho, as operadoras de cartão de crédito poderão decidir
qual percentual será aplicado no
pagamento mínimo da fatura, de
acordo com o perfil do cliente. O
padrão atual é de 15%. Os bancos também não poderão mais
cobrar taxas maiores dos clientes inadimplentes do que cobram
no rotativo. As medidas visam
reduzir o nível de inadimplência
dos brasileiros e exigirão mais
planejamento financeiro. De
modo geral, vale a recomendação geral: evitar fazer dívidas no
cartão e, se precisar de crédito,
buscar linhas mais baratas.

No próximo domingo,
3 de junho, o Rio das Pedras realiza a GINCANA DO
RPCC, a partir das 10 horas,
no Bar da Ilha. Haverá brincadeiras com os palhaços
BATATINHA & FLORZINHA
e FUTEBOL DE SALÃO.
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Editorial

Crise dos caminhoneiros expõe
dependência de único meio de transporte
Ao longo da última semana, o medo de que faltassem
alimentos, combustíveis e
transporte público tirou o sossego de parte da população,
alterando a rotina das cidades
e afetando diversos setores.
Com milhares de caminhões
carregados parados ao longo
das rodovias, ficou evidente a
dependência do país em relação ao transporte rodoviário.
Dependência que especialistas ouvidos pela Agência
Brasil afirmam revelar outros
graves problemas estruturais,
como a falta de um plano de
contingência que evite a asfixia da atividade produtiva
e impeça o apagão logístico
ante uma greve de caminhoneiros. Vamos às opiniões:
Para a superintendente
da Associação Nacional dos
Transportes de Passageiros
Sobre Trilhos (ANPTrilhos), a
economista Roberta Marchesi,
e a diretora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getulio

Vargas (FGV-Ceri), Joisa Dutra, alguns dos atuais gargalos
da infraestrutura de transporte
nacional são reflexos da opção
feita pelo Estado brasileiro na
década de 1950, quando os governantes decidiram priorizar
os investimentos na indústria
automobilística.
Consequentemente, recursos públicos dos três níveis de
governo foram quase que integralmente canalizados para a
ampliação da malha rodoviária, em detrimento dos transportes por ferrovia e hidrovia.
Com uma malha ferroviária para cargas e passageiros
que não chega a 30 mil quilômetros de extensão, o Brasil está atrás, até mesmo, da
Argentina. Com um território
de 2,7 milhões de quilômetros quadrados (o equivalente à soma dos territórios do
Amazonas e do Pará), o país
vizinho conta com 36.917
quilômetros de trilhos. Já os
Estados Unidos dispõem de
uma malha de cerca de 290

mil quilômetros. Mesmo a Índia, com um território equivalente a quase metade do brasileiro, conta com mais de 68
mil quilômetros de trilhos.
“A crise que estamos assistindo é, em grande parte, fruto
do caos logístico decorrente da
concentração do transporte de
cargas e de passageiros em um
único modal”. Essa é a questão.
As especialistas apontam
os riscos de que boa parte da
atividade econômica brasileira
dependa de um único meio de
transporte. Se tivéssemos uma
malha ferroviária e estes alimentos e combustíveis pudessem ser levados até os centros
urbanos por trens, minimizaríamos o impacto desta crise.
Nosso desenvolvimento não
pode estar estruturado sobre
um único modo de transporte.
Com a paralisação, ficou
claro que ao mesmo tempo em
que torna imprescindível a elaboração de um plano anticrise,
a concentração do transporte de passageiros e de cargas

em um único modal dificulta
a execução deste mesmo plano de contingência. Não é de
hoje que sabemos que a ampliação da malha ferroviária e
a integração entre os diferentes
meios de transporte.
Os governantes preferem
investir em obras que possam
ser inauguradas dentro dos
seus quatro anos de governo.
Neste espaço de tempo, não
é possível começar do zero e
inaugurar um sistema completo, a menos que ele já estivesse estruturado e com projeto pronto.
Nesta semana, a Agência Brasil também chamou a
atenção para uma projeção do
novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Ronaldo Fonseca. Ele afirmou que
o Brasil precisa acabar com a
dependência do transporte rodoviário. “O segundo semestre será o momento das ferrovias no Brasil”, teria afirmado
o ministro.
Antes tarde do que nunca.

Opinião
A “greve” dos caminhoneiros e a lógica do quanto pior melhor

EXPEDIENTE

No campo semântico encontra-se, em esforço, “greve
dos caminhoneiros”, “paralisação dos caminhoneiros”, “crise de desabastecimento”, “lockout do setor empresarial”.
Independente da semântica, a
situação que a sociedade brasileira vivencia é assaz grave.
Estruturalmente, somos “rododependentes”, dependemos do
modal rodoviário em detrimento
das ferrovias e hidrovias. Em termos de conjuntura política, cabe,
sem titubear, questionar a quem
interessa a lógica do quanto pior
melhor. A quem interessa?
Sabidamente, o governo
Temer é fraco, impopular, com
uma equipe aquém do se esperaria tanto no campo da comunicação institucional ou da
prática política. As denúncias
da Procuradoria Geral da República fizeram com que Temer gastasse seu pouco capital
político para não ser investigado e, possivelmente, afastado
da Presidência. Com isso, sua
visão, obnubilada, não teve a
visada necessária a compreensão da gravidade da crise que
se avizinhava tendo como ponto fulcral os caminhoneiros.
As condições laborais e nas
estradas brasileiras são, sem
dúvida, cruéis aos caminhoneiros. Mas, nem de longe, são
de todos os trabalhadores, os
mais precários ou explorados.
Com isso, pode-se, peremptoriamente, afirmar que uma
paralisação ou uma greve seria
justa e legal, mas o que vemos
já passou da legitimidade e dos
interesses de trabalhadores.
Não bastasse as claras digitais
da classe patronal num lockout,
veio à tona que, no momento, os
interesses estão, entre outros, na
demissão de Pedro Parente, da
Petrobrás (com anúncio de greve
dos petroleiros, cujo sindicado
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» DEDO DURO DOS GRANFINOS
Delação premiada nada mais é do que uma caguetagem
no mundo e no submundo da malandragem, com um entregando o outro para não se ver preso, explicou o vereador e
advogado Otávio Garcia (DEM).
» CARLÃO GARANTE QUE NÃO É MÃE DINÁ
O vereador Carlão do Basquete (PROS) garantiu que não
é “Mãe Diná” ao comentar que não pode prever que a Prefeitura não possa realizar determinado serviço.
» O TRAÇADO ESTÁ PRONTO, DIZ UEBE
De acordo com o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) depende do governo exigir das concessionárias a reativação do
trecho ferroviário entre Colômbia e Araraquara. Ele entende
que no traçado que contorna a cidade há necessidade de trocar alguns dormentes que ficaram podres ao longo do tempo.
» DE OLHO NO FRIO
O vereador Almir Neves (PSDB) inquiriu a Prefeitura sobre a arrecadação de agasalhos para doação a pessoas carentes.
» UM BRAÇO PARA LUPA
Um “braço” de luz com lâmpada em poste no entroncamento das avenidas Brasil e Ibirapuera, no City Barretos, foi
solicitado pelo vereador Lupa (DEM) a Prefeitura Municipal.
» LEANDRO QUESTIONA FILA DE IDOSOS
O presidente da Câmara, Leandro Anastácio (SD) quer
saber se há fila de espera no atendimento no Centro de Convivência do Idoso.
» VEREADOR DUTRA É CONTRA O CANUDINHO
O vereador Dutra (PSDB) costuma conscientizar as pessoas para não utilizarem o popular “canudinho”. Lembra que
a gente utiliza o fino tubo de plástico por um minuto, mas ele
causa um efeito danoso no meio ambiente.
» DEMORA NA REGIONAL DE SAÚDE
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador
Paulo Correa (PR) pedindo informações ao secretário estadual da saúde, Marco Antonio Zago, sobre os motivos na
demora da nomeação do novo diretor do DRS-V (Departamento Regional de Saúde).
» O FUNCIONAMENTO DA CASA ROSA
Vereadora Paula Lemos (PSB) questionou o andamento
de obras no SAE (Serviço de Assistência Especializada) conhecido como “Casa Rosa” e quando o serviço será concluído e o imóvel voltará a ser disponibilizado para o atendimento dos portadores de DST/HIV/AIDS.
» ZELADORES PARA O WC
O vereador Fabrício Lemos (PSL) requereu a Prefeitura
a disponibilidade de zeladores para os banheiros públicos
de Barretos.

tem ligações conhecidas com
partido político), a mudança dos
critérios do preço dos combustíveis e, pasmem, a retomada do
“Fora Temer”.
Assim, novamente, a quem
interessa com pouco mais de
quatro meses para as eleições,
retirar Temer do poder? Temer é fraco, ruim, isso é fato
público; mas, nem de longe, pode ser comparado, por
exemplo, ao Governo Dilma,
muito, muitíssimo pior.
Sem pudores em ter se
transformado numa “fábrica
de narrativas” e não mais num
partido político, petistas, agora, chegam a afirmar que a gasolina e diesel estão mais caros
com Temer do que eram com
Dilma. Querem apagar, como
regimes autoritários, a recente
realidade de incapacidade de
gestão, populismo e corrupção
que arrebentou a Petrobrás na
era “lulopetista”. Há muito,
alhures, já se afirmou que o
brasileiro não gosta de capitalismo, gosta de um Estado hipertrofiado e benevolente com
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
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uns à custa de todos.
Não nos enganemos, pois!
Derrubar Temer e apostar na lógica do quanto pior melhor não
está no horizonte dos democratas, dos liberais, da esquerda democrática, dos sociais-democratas. Não. O quanto pior melhor
está mais próximo das posturas
autocráticas, à esquerda e à direita. E, nesse caso, pode-se imaginar uma ferradura em que os
extremos estão nas pontas mais
próximos do que distantes, numa
visão anacrônica, num Estado
intervencionista, no discurso da
ordem, da força, da hierarquia.
A quem, caro leitor, interessa essa situação: Petrobrás derretendo na bolsa de valores, os
agentes do mercado elevando

os riscos políticos no Brasil, a
melhoria da economia que era
lenta já está perdida neste ano,
alimentos estragados, milhões
de animais mortos, preços de
produtos exorbitantes?
Os caminhoneiros autônomos, certamente, tinham demandas, mas foram instrumentalizados por interesses bem distantes
dos seus. Há um desencontro
da história, da realidade, com a
consciência social de indivíduos
e grupos. Perdemos, todos, sempre, pois o custo chegará.
Rodrigo Augusto Prando
Cientista Político e professor
da Universidade Presbiteriana
Mackenzie. É Bacharel e
Licenciado em Ciências Sociais,
Mestre e Doutor em Sociologia,
pela Unesp/FCLAr.

» RENOVADA E HUMANIZADA
Segundo o vereador João Mulata (PSDB) há uma necessidade muito grande de modernizar a cidade.
» POLÍTICA E RELIGIÃO
Marcha para Jesus programada para este sábado (2), saindo às 17h00 do Recinto Paulo de Lima Correa com destino a
Região dos Lagos, foi divulgada pelo vereador Elson Santos
(PRB) na tribuna da Câmara.
» O ASSESSOR PARLAMENTAR
Davi Alcides assumiu a assessoria parlamentar do deputado federal Jorge Tadeu (DEM).
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A Guerra na Era da Informação”, de Alessandro Visacro, publicado pela editora
Contexto.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Viver é mágico. Não acumule o que escurece a alma, só acumule o que perfuma a vida.” (Helô Ignácio)

Ontem (31) foi dia da bela Layane Ramos Melo, estudante
de Engenharia Civil, brindar mais um ano de vida, comemorando a chegada da idade nova curtindo show na Expoverde, festa de exposição em sua cidade natal. O carinho ficou
por conta dos pais Joel e Vanda, dos irmãos Raphael e Lorrayne, da sobrinha Júlia, familiares e amigos. Felicidades!!!

Parabéns para Carolina Nascimento que completa seus 28 anos domingo (3).
A personal trainer, moradora em Barretos, foi pega de surpresa em festa
antecipada para ontem (31/05), onde foi compartilhada com seus amigos.
Na data, o carinho vem de seus familiares, em especial, de Francini Gomes.
E no encontro de família, o que não
faltou foi a alegria, diversão e muitas
risadas das primas Festucci e Gonçalves ao lembrarem dos momentos do
passado. Muito bom!!!

Sempre bem humorada e de bem com a vida, a gerente de loja,
Vivien Claire Saglia, celebrou mais um aniversário quarta-feira (30),
onde o carinho especial ficou por conta do marido Luís Carlos e da filha Isabella, que completou idade nova dia desses (foto). Parabéns!!!

O modelo barretense Victor Costta,
da sinal de positivo
nesta foto em mais
um trabalho de sucesso. Ele juntamente com o modelo e
ex participante da
Fazenda 4, François
Teles, o ator Eri
Johnson, e Daniel
Bueno, modelo e
vencedor da Fazenda 3, participou de
mais uma campanha
publicitária de uma
conhecida cervejaria. O comercial será
exibido em breve
em todas as TVs do
Brasil. Que sucesso!!!

Amanhã (2) é dia de festa em torno de Ana Lúcia, que
festejará seu aniversário ladeada de seus amigos, sua família,
e em especial de Dany Fontes. Tudo de bom!!!

Flash em Laercio Tedesco, Vice Presidente do Sindicato dos Servidores, que dia desses esteve almoçando com o deputado Vaz de Lima.

Segura essa programação que te
espera no segundo sábado da 63ª
Festa do Peão de Barretos (dia 25
de agosto): Chitãozinho & Xororó,
Henrique & Juliano, Gusttavo Lima
e ainda Guilherme & Santiago e
Rionegro & Solimões. Dá tempo
de comprar seu passaporte parcelado no ponto de vendas que
fica no North Shopping Barretos.
O horário de funcionamento é das
10h às 21h de segunda a sábado e
nos domingos e feriados das 12h
às 19h. (foto: Bruno Revolta)

Domingo (3) o funcionário público
Ricardo Santos comemora seu aniversário e passará o dia fazendo o que
mais gosta, viajando. Parabéns!!!

Destaque para Alessandro Afonso Paiva, o novo gerente do Magazine Luiza
do North Shopping Barretos, que veio
para somar e fazer a diferença com a
equipe de campeões. É isso aí!!!
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POLÍTICA

Dutra defende em Brasília entreposto de carga e reforma de rodovia

“A recuperação da malha
ferroviária da região norte do
Estado de São Paulo, atualmente considerada improdutiva, é
um dos maiores desafios das
lideranças regionais.” A frase
é do vereador Raphael Dutra
(PSDB) após sua apresentação
sobre a situação da malha ferroviária paulista no Ministério

dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em Brasília.
“É uma das maiores malhas ferroviária do Estado e
está improdutiva, interligando
as regiões norte, central e litoral, onde se encontram cidades como Araraquara, Campinas, São Paulo e Santos”,
disse o vereador.

“A desativação dessa malha”, segundo ele, “deveu-se
ao fato de as empresas concessionárias terem optado
por operar com trens de alta
produtividade, ou seja, aqueles que percorrem determinados trechos carregando um
mesmo produto, a exemplo
de minério. Mas o governo
tem que ser protagonista na
ocupação do território pelas
ferrovias”, ressaltou.
Dutra solicitou a reforma
dos trilhos na região, a reativação da linha férrea e a implementação de entreposto de
carga em Barretos.
REFORMA
DA RODOVIA
Ainda em Brasília, Dutra
defendeu a reforma da BR364 entre Planura (MG) e
Frutal (MG). “Por conta das
más condições da rodovia, os
caminhoneiros com destino
a São Paulo e Santos percorrem mais 70 quilômetros em
trecho de pista simples passando por São José do Rio
Preto, pagando mais um pedágio.” - frisa Dutra. O desembolso fica entre R$ 15,60
a R$ 31,20, dependendo do
número de eixos, no pedágio
de Nova Granada (SP).
Para Dutra, a reforma do
trecho traz o fluxo para a Rodovia Brigadeiro Faria Lima
passando por Barretos. “O
caminhoneiro economiza dinheiro e a cidade ganha nas
paradas nos postos com venda
de combustível e alimentação.” - ressalta.

AGORA É LEI

Lojas de operadoras de telefonia
fixa e celular devem atender os usuários
no prazo limite estabelecido por lei
Sanção da lei tem como objetivo diminuir o tempo de filas
e queixas em entidades de proteção ao consumidor
De autoria do deputado
estadual, Sebastião Santos
(PRB), a lei nº 16.725, de
2018, que estabelece às lojas
de operadoras de telefonia
fixa e celular um tempo máximo de espera para o atendimento de seus clientes, foi
promulgada pela Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo e sancionada pelo governador Márcio França. A
lei determina que os usuários
sejam atendidos em 15 minutos em dias normais e em 25
minutos em véspera de feriados e datas comemorativas.
O usuário do serviço de
telefonia deverá receber senha com número de ordem
de chegada, data e horário
que comprove o tempo de
espera para atendimento. O
descumprimento do disposto
nesta lei sujeitará a empresa infratora ao pagamento
de multa no valor de 250

UFESPs (R$ 6.425,00) que
poderá ser dobrada em caso
de reincidência.
Segundo o deputado Sebastião Santos, a preocupação era
na demora e cancelamento dos
serviços por parte dos usuários
que, agora, ganham tempo na
espera e qualidade nos serviços prestados pelas operadoras
de telefonia fixa e celular.

“A lei veio para mostrar
que é necessário respeito
com o usuário e qualidade
no atendimento em geral.
Os bancos já possuem um
tempo limite estabelecido e
funciona. Agora queremos
que as empresas de telefonia
também façam seu papel”,
salientou o parlamentar,
após a sanção da lei.

Floriano Pesaro recomenda aprovação
de projeto que obriga oferta de
creches e pré-escolas em zona rural

Se depender do voto do relator Floriano Pesaro (deputado
federal PSDB/SP), na Comissão de Educação da Câmara
dos Deputados, os municípios
de todo o país deverão oferecer
educação infantil em creches e
pré-escolas tanto nas zonas urbanas quanto nas rurais.
Pesaro é relator do projeto
de Lei nº 8.618/17, que altera

o artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com o objetivo
de melhorar o atendimento
das crianças das zonas rurais.
Floriano Pesaro apresentou seu voto na comissão na
última terça-feira (29), recomendando que o projeto seja
aprovado pela casa. O próximo passo agora é a votação

do projeto pelos membros da
comissão e depois, caso aprovado, segue para a votação do
Plenário da Câmara.
De acordo com a justificativa do projeto, apenas 6,83%
das crianças da zona rural do
Brasil têm acesso a creches
(dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios –
PNAD). “Esse é o meio proposto para obrigar os poderes
públicos municipais a resolver a flagrante desigualdade
de acesso à educação infantil
nas zonas rurais em comparação com as urbanas”, afirma
Pesaro, em seu voto.
Segundo o deputado, a
iniciativa tem relevância inquestionável do ponto de vista educacional, já que trata de
um período de fundamental
importância no desenvolvimento das crianças. “Sem
uma base de formação e educação especializada e de qualidade, nossas crianças ficam
prejudicadas em sua capacidade de aprendizado nas etapas seguintes”, afirma Pesaro.
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Paróquia Santo Antônio de Pádua prepara trezena de Santo Antônio
A Paróquia de Santo Antônio de Pádua inicia nesta sexta-feira, 1º de junho, sua trezena
para celebrar o seu padroeiro.
As celebrações acontecem até
13 de junho e vão abordar diversos temas em relação ao
santo. Vários padres e o bispo
diocesano vão presidir as missas. Também haverá quermesse nos dias 8, 9, 10 de junho.
A trezena começa nesta
sexta-feira (1º), às 19h30, com
missa celebrada pelo padre
José Antônio Quissoto, que
vai abordar o tema “Santo
Antônio, abençoa a nossa família”. No sábado, dia 2, no
encerramento das missões na
paróquia, padre Sílvio César
Aguiar reflete o tema “Santo
Antônio, renova o meu batismo”. No domingo, dia 3, às
18 horas, padre Ivanaldo Mendonça preside eucaristia com o
tema “Santo Antônio, ensina-nos a viver a nossa vocação”.
“Santo Antônio, ensina-nos
a amar mais a Bíblia” é o assunto a ser abordado pelo padre
Túlio Gambarato, em missa às
19h30, na próxima segunda-feira, dia 4. Padre José Roberto Alves Santana reflete sobre
“Santo Antônio, filho fiel de
São Francisco”, em ato eucarís-

Senac Barretos debate sobre Gestão
Emocional no Contexto Escolar
Sala de Educadores traz segunda palestra do ano ao município, compartilhando
idéias entre os profissionais da área de educação; participação gratuita

tico no dia 5. “Santo Antônio,
leva-nos a amar o Cristo Eucarístico” é o tema que será desenvolvido pelo padre Thiago
Freitas dos Santos.
No dia 7, às 19h30, padre Rogério Caraffini preside
missa com a temática “Santo Antônio, ensina-nos a ser
missionários também”. No
dia 8, o tema “Santo Antônio,
leva-nos à conversão” será
abordado pelo padre Antônio
Marcos Viáro. No dia 8, os
padres Flavio e Diego concelebram missa e refletem sobre
“Santo Antônio e os símbolos
de sua vida”.
Padre Ronaldo Miguel
preside celebração eucarística
no dia 10, às 18 horas, com o
tema “Santo Antônio, ensina-

-nos a repartir o pão”. No dia
11, na missa das 19h30, padre
Davis Pedott celebra missa refletindo sobre “Santo Antônio
e o seu grande amor a Maria”.
No dia 12, o bispo dom Milton Kenan Júnior preside ato
eucarístico abordando a temática “Santo Antônio, protetor
dos namorados”.
No dia 13 de junho, festa
do padroeiro, estão previstas
quatro missas. As celebrações
acontecem às 7 horas, com o
padre Francisco Henrique da
Silva; às 9 horas, com o padre
Antônio Kopitski; às 15 horas, com o padre Rafael Lourenço de Morais; às 19h30,
com o padre Luiz Paulo Soares. (Com informações do jornalosertanejo.com.br)

O Senac Barretos promove
na próxima quarta-feira, 6 de
junho, no Sala de Educadores, a
segunda palestra do ano, “Gestão Emocional no Contexto
Escolar”, com Denise Andreia
Cavalini, psicopedagoga com
habilitação e especialização em
Educação Especial.
Embasada na Teoria da Inteligência Multifocal e no Programa Escola da Inteligência,
de Augusto Cury, o tema trata
do fortalecimento da consciência crítica e a capacidade
gestora diante dos processos
inconscientes, que distorcem
a realidade e levam ao adoecimento emocional daqueles que
compõem o contexto escolar.
O Sala de Educadores,
que acontece ao longo do
ano em 29 unidades do Senac, em todo Estado de São
Paulo, traz para o debate
um assunto importante para
a educação – o Aprender a

Aprender no Século 21.
Essa temática faz referência
à concepção de educação da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco), que defende o ensino e a aprendizagem como um processo contínuo e a escola como cerne da
capacitação de agentes sociais.
Realizado desde 2006, o Sala
de Educadores é destinado a
educadores dos setores público e privado, diretores e coordenadores de ensino e demais
interessados no assunto.
De acordo com Emerson

Mello dos Santos, gerente
do Senac Barretos, o evento
incentiva a reflexão sobre os
desafios da área da educação.
“A ideia é contribuir com o
processo de formação dos
educadores para aprimorar a
atuação em sala de aula e na
relação com os estudantes”,
antecipa Emerson dos Santos.
A palestra “Gestão Emocional no Contexto Escolar”
é gratuita e será realizada das
19h30 às 21 horas, no Senac
Barretos. As inscrições podem
ser realizadas no Portal Senac
www.sp.senac.br/barretos.
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Show do embaixador Gusttavo Lima será dia 25 de agosto
Pela primeira vez o mesmo artista ocupa o posto por dois anos consecutivos

Casa dos Conselhos divulga agenda
de reuniões para o mês de junho
A Casa dos Conselhos, que está instalada no mesmo endereço da secretaria municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, à rua 28, número 450, entre as avenidas 35 e 37, divulgou a agenda de reuniões para o mês de junho. Todo cidadão interessado pode participar. O órgão é
responsável pela gestão administrativa dos Conselhos Municipais de Direitos. Veja a agenda abaixo:
Dia 12 de junho, às 9h: Conselho Municipal do Idoso
Dia 14 de junho, às 14h30: Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Dia 19 de junho, às 9h: Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência
Dia 21 de junho, às 9h: Conselho Municipal da Assistência Social
Dia 21 de junho, às 18h: Conselho Municipal de Igualdade Racial
Dia 26 de junho, às 9h: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Dia 27 de junho, às 8h30: Conselho Municipal para Assuntos Sobre Drogas
Dia 28 de junho, às 9h: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Tempo seco favorece casos de conjuntivite
A baixa umidade do ar,
comum nesta época do ano, é
propícia para o aumento de casos de conjuntivite. De acordo
o oftalmologista do Complexo
Hospitalar Edmundo Vasconcelos, localizado na capital
paulista, Wilmar Silvino, é
preciso ficar atento ao tempo
seco, que diminui a defesa natural dos olhos e aumenta as
chances de serem infectados.
“Por causa da secura do ar, a
conjuntiva (membrana transparente que recobre o globo ocular e a parte interna da pálpebra)
apresenta menos lágrimas e,
consequentemente, menos de-

fesa, sendo mais fácil dos olhos
serem infectados”, explica o
especialista. Por isso, aconselha especialista, é fundamental
manter os olhos hidratados com
colírios que tenham composição parecida à da lágrima.
“Não pode ser colírio com
antibiótico ou vasoconstritor,
apenas medicamentos com
substâncias hidratantes”, salientou. Soro fisiológico e
água boricada são métodos

descartados pelo médico.
Para tentar ficar longe da
conjuntivite, é muito importante lavar sempre as mãos, evitar
coçar os olhos, não compartilhar objetos, como toalhas, lenços e maquiagem, entre outras.
“Lave os olhos com água,
muita água. Se o uso de colírio e a limpeza adequada dos
olhos não forem suficientes,
procure um médico”, reforça
o oftalmologista.

COMPLEXO HOSPITALAR EDMUNDO VASCONCELOS
Localizado ao lado do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos atua em mais de 50 especialidades e
conta com cerca de 1.000 médicos. Realiza aproximadamente 12 mil procedimentos cirúrgicos, 13 mil internações, 230 mil consultas ambulatoriais,
145 mil atendimentos de Pronto-Socorro e 1,45 milhão de exames por ano.

JREIS

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

(

98123-4581

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

(

3322-5522

O cantor Gusttavo Lima
foi convidado e aceitou ser,
mais uma vez, Embaixador
do Rodeio de Barretos e representará o evento deste
ano, que acontece de 16 a
26 de agosto. Gusttavo foi
surpreendido com o convite
durante almoço em Barretos,
com o presidente da festa, Ricardo Rocha.
Esta é a primeira vez que
um artista ocupa o posto de
Embaixador da Festa por dois
anos consecutivos. “Desde
2016 quando soube que seria
Embaixador 2017, Gusttavo
tem feito um trabalho incrível
e levado o nome de Barretos
por onde passa, criou até o
bordão: Respeita o Embaixador, repetido em todos os shows”, afirmou o presidente.

Juntamente com o anúncio
do Embaixador 2018, a organização também apresentou a
data de seu show: 25 de agosto, sábado.
SOBRE A FESTA DO
PEÃO DE BARRETOS
A 63ª Festa do Peão de
Barretos acontece de 16 a 26
de agosto reunindo os maiores competidores do rodeio
nacional e internacional, os
principais campeonatos e
também grandes nomes da
música sertaneja no Brasil.
Entre os shows confirmados pela organização estão a
estrela internacional Shania
Twain, que sobe ao palco do
evento no dia 18 de agosto, Marília Mendonça (18),
Fernando & Sorocaba (18),
Simone &Simaria (17), Bru-

no & Marrone (23), Zé Neto
& Cristiano (23), Matheus
&Kauan (24), Maiara& Marais (24), Cesar Menotti &
Fabiano (23), Matogrosso &
Mathias (24), e ainda Cleber &Cauan (16), Marcos e
Belutti (19) e ainda Gustavo
Mioto (18), Jefferson Moraes
(16), Mano Walter (19), Israel &Rodolffo (24), Conrado
& Aleksandro (23), George
Henrique & Rodrigo (23),
Roby& Thiago (24), Fiduma& Jeca (24).
Outros gêneros musicais
também fazem parte da programação com Anitta (16),
Léo Santana (18) e Alok (24).
Outras informações e vendas
de ingressos estão disponíveis
no site www.independentes.
com.br
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Copa do Mundo 2018

Escolas estaduais desenvolvem atividades
com a temática da Copa do Mundo 2018
Alunos analisam biótipo dos atletas, fazem “Super Trunfo” dos países,
estudam Matemática com álbum de figurinhas compartilhado e muito mais

De 14 de junho a 15 de julho, pessoas ao redor do mundo
vão parar e se concentrar em
frente às tv’s para acompanhar
à maratona de jogos da Copa
do Mundo da Rússia. Com uma
nação em polvorosa pelo “start”
da disputa entre as 32 seleções
de futebol participantes, a euforia também toma conta dos estudantes das escolas estaduais.
Inspirados pela animação
dos jovens para completar o

álbum de figurinhas (caderno
criado pela empresa italiana Panini, em 1970, com as fotos dos
jogadores das seleções classificadas), os educadores têm desenvolvido diversas atividades.
ÁLBUM DE FIGURINHAS E SUPER TRUNFO
Na aula de Educação Física,
o educador propõe atividades
ligadas à edição deste ano do
álbum, morfologia dos atletas
e função de cada um dentro do

jogo. As aulas englobam questões que fazem parte da grade
curricular, como biótipo corporal, por exemplo. Analisando
as figurinhas e demais informações de pesquisa, os alunos
entendem o tipo físico de cada
jogador, a altura e peso recorrentes nos atletas de cada posição, e a explicação para isso.
A aula de Geografia promove o jogo “Super Trunfo”.
Os 32 países participantes dos
jogos são representados por

um aluno, que é responsável
por pesquisar informações e
confeccionar materiais sobre o
local. Cada país tem cartas com
os jogadores e na atividade, a
cada (carta) é atribuída uma
pontuação de 0 a 100, que pode
variar de acordo com a posição do jogador. Ex.: Atacante
x atacante = x pontos, goleiro
x atacante = y pontos. As informações contidas nas cartas
são referentes à cultura do país,
idioma, população, moeda, etc.
MATEMÁTICA DAS
FIGURINHAS E HISTÓRIA DAS COPAS
Em Matemática, os estudantes solucionam problemas
sobre as coleções, figurinhas
e jogos de futebol, como números e operações, sequência
numérica, espaço e forma nas
figuras geométricas que aparecem em cada bandeira. Em
Geografia, são estudados os
significados das bandeiras dos
países, assim como sua localização. Já, em Língua Portuguesa, os jovens lêem um texto
sobre o gol feito descalço, pelo
brasileiro Leônidas da Silva, na
Copa do Mundo de 1938. Após
a leitura, a turma faz uma pequena discussão sobre a temática e lembram outros lances importantes na história das Copas.
Quando o assunto são as
figurinhas, as turmas estão
montando um álbum compartilhado. Todos podem colar e
contribuir com a compra das
figurinhas. A sexta-feira é o
“Dia do Álbum”. Além da colagem das peças, a data é aberta aos que desejam levar suas
figurinhas repetidas para trocar
com os colegas de classe.

Liberar a equipe, assistir
os jogos na empresa ou
trabalhar normalmente?

Faltam poucos dias para o
evento esportivo preferido dos
brasileiros começar. A Copa do
Mundo na Rússia, com início
no próximo dia 14. O Brasil
entra em campo no dia 17, um
domingo, às 15 horas, contra a
Suíça. Até aí, tudo certo. Mas
a partida seguinte será no dia
22, uma sexta-feira, às 9 horas,
contra a Costa Rica. O terceiro
jogo da primeira fase será no
dia 27, uma quarta-feira, às 15
horas, contra a Sérvia.
Como em todo ano de
Copa, os gestores se perguntam: liberar a equipe, trabalhar
normalmente ou aproveitar os
jogos para confraternizar?
De acordo com o Ministério do Planejamento, ainda não
foi definida nenhuma alteração
no calendário. Os funcionários
públicos estaduais e municipais vão depender das decisões
de cada prefeito e governador.
A cidade de Ribeirão Pires,
na Grande São Paulo, já definiu
que será ponto facultativo todo
o dia 22 e no dia 27, depois
das 12 horas. O Banco Central
anunciou mudança nos horários
em que os bancos funcionarão
nos dias de jogos do Brasil.
Quando as partidas forem às 9
horas, a agências vão abrir das
13 às 17 horas. Quando forem
às 11 horas, os bancos ficarão
abertos das 8h30 às 10h30 e das
14 às 16 horas. Quando o jogo
acontecer às 15 horas, os clientes terão atendimento somente
das 9 às 13 horas.
No setor privado, a decisão ficará a cargo dos gestores. Logicamente, essa não é
uma decisão fácil e precisa
levar em consideração muitas variáveis. Só na primeira
fase serão dois dias com pelo
menos meio período comprometido. E, conforme for passando de fase, mais jogos em
horários comerciais devem
acontecer, e esses serão todos
nos horários das 11 e 15 horas. Caberá a cada gestor decidir se libera os colaboradores
para assistirem aos jogos em
casa, se assistem aos jogos
juntos na própria empresa ou,
simplesmente, mantém tudo
funcionando normalmente.
Ignorar a existência dos

jogos e manter a empresa funcionando como se nada estivesse acontecendo não parece
uma alternativa muito viável. A
menos que a empresa tenha algumas funções vitais e que não
possa parar de forma alguma,
essa não é a opção mais indicada, segundo Marcos Guglielmi,
treinador de empresários, empresário e sócio fundador da
Action COACH São Paulo.
“A Copa é um evento
que mexe com a população,
tornando-se o assunto mais
comentado do país inteiro.
Então, se a empresa não pode
parar, a sugestão é propor um
rodízio na equipe, a fim de que
todos possam ter a oportunidade de assistir pelo menos
um jogo. Dessa forma, ninguém se sentirá perseguido ou
prejudicado”, diz Guglielmi.
Para ele liberar os colaboradores para assistirem os jogos
em casa é uma opção que agrada muitos funcionários, mas
pode desagradar os empreendedores. “Além de a empresa ficar
vazia durante o jogo, é preciso
levar em consideração também
o tempo de deslocamento, sendo necessário parar pelo menos
uma hora antes e retornar uma
hora depois do término do jogo.
Isso, se não levarmos em consideração que o tempo de deslocamento nos grandes centros
urbanos costuma ser muito superior a isso”, ressaltou.
Por fim, a terceira opção, a
de assistir os jogos na empresa,
parece a mais razoável na opinião de Marcos Guglielmi. Dessa forma, segundo ele, o tempo de ociosidade será menor.
“Além disso, é inquestionável
o efeito que essa atividade pode
proporcionar em termos de clima organizacional. A empresa
pode preparar o ambiente com
bandeiras, promover o sorteio
de brindes e preparar alguns
petiscos para a hora da partida”.
O treinador de empresários
aponta que “a interação proporcionada entre as equipes pode
ser de grande valia para o entrosamento das pessoas. Felizes,
colaboradores rendem mais. Se
os resultados forem favoráveis
ao Brasil dentro de campo, melhor ainda”, conclui.
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Secretaria de Esportes confirma final do Torneio Plínio dos Santos
para o dia 9 de junho, no Rochão
A Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer marcou para
o dia 9 de junho, às 15h30,
no campo do Rochão, a final
do Torneio Plínio dos Santos
– Categoria Sub 17, que terá
Pro Esporte e Fundação LVF
na disputa do título.
Anteriormente marcada

para o dia 26 de maio, a final
foi adiada e agora remarcada,
devido a maioria dos atletas
da competição estarem disputando outras competições,
inclusive os JOJUESP (Jogos
da Juventude do Estado de
São Paulo).
Na disputa pelo terceiro

lugar jogarão Audax e Esperança & Vida, partida marcada para as 14h30. O torneio,
idealizado pelo esportista
Plínio dos Santos, tem direção técnica e apoio da prefeitura de Barretos, por meio da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Atleta de Barretos é campeão de
judô nas finais do JOJUESP/18

O atleta barretense Jhonata
Higor, representante da secretaria municipal de Esportes e Lazer, sagrou-se campeão de judô
masculino na categoria Super
Ligeiro – 55 quilos, durante as

finais do 35º JOJUESP (Jogos
Juvenis do Estado de São Paulo), disputados em Franca.
Dirigido pelo professor
Tiago Leal, o campeão recebeu os cumprimentos do

secretário municipal de Esportes e Lazer, Dorivaldo de
Almeida Júnior, Lilico. “O
atleta está de parabéns, conquistando importante título
para Barretos”, disse Lilico.

