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Governo repassa R$ 5,2 milhões à Santa Casa de
Barretos e transfere o aeroporto local para o Estado
Recursos da saúde vão auxiliar a entidade a custear e qualificar
a assistência aos pacientes do SUS na região. Estado realizará
intervenções para então conceder aeroporto para a iniciativa privada
O governador em exercício, Rodrigo Garcia, e o secretário de Estado da Saúde, José
Henrique Germann Ferreira,
assinaram, nesta quinta-feira
(16), convênio para o repasse de R$ 5,2 milhões à Santa
Casa de Barretos. Na ocasião,
Rodrigo Garcia também assinou a transferência da gestão e operação do Aeroporto
Chafei Amsei da prefeitura de
Barretos para o Estado.
“O recurso destinado à Santa
Casa ajudará no custeio e na redução do déficit, tendo em vista
que o hospital vem crescendo no
seu atendimento”, disse o governador em exercício. Os recursos
serão destinados à entidade a
fim de auxiliar no custeio e
no aprimoramento do atendimento ofertado aos pacientes
atendidos pela unidade.
Este novo convênio de 2019
será pago em oito parcelas de
R$ 657 mil até o final deste ano.
O valor foi reprogramado pela
pasta para incluir pagamento
de parcelas retroativas a janeiro
de 2019. Em 2018, os repasses
para a unidade hospitalar chegaram a R$ 8,1 milhões.
AEROPORTO
Rodrigo Garcia assinou a

transferência da gestão e operação do Aeroporto Chafei Amsei
da prefeitura de Barretos para o
Estado. O convênio será celebrado entre a Secretaria Nacional da Aviação Civil e o Daesp
(Departamento Aeroviário do
Estado de São Paulo).
“O retorno do aeroporto
para administração do Estado
acontece em conjunto com outras ações, como a redução do
querosene da aviação, o que
implica na oferta de mais voos
para o interior de São Paulo. Ao
reassumir o aeroporto, o Estado

realizará intervenções rápidas
de adequação para então conceder para a iniciativa privada”,
explicou Rodrigo Garcia.
O aeroporto é importante
para pacientes que buscam tratamento no Hospital de Amor,
além de alavancar agronegócio e turismo. Ele será incluído
no programa de privatização
do Governo e fará parte de estudos de viabilidade técnica e
econômica que irão definir o
melhor modelo de desestatização dos aeroportos administrados pelo Daesp.

Mayck & Lyan e Divino & Donizete se
apresentam em Barretos neste domingo

Audiência debate sobre proteção a animais
Com o tema “Políticas Públicas para os Animais de Nossa Cidade” a Câmara Municipal realizou, na última quarta-feira (15),
a audiência pública para discutir as questões relacionadas ao assunto. O prefeito Guilherme Ávila, na oportunidade, garantiu que
haverá aumento no fornecimento de microchip de identificação
para entidades de proteção a animais; reuniões com a ABA para
estudos de implantação do serviço de atendimento de urgência
Samu-Dog; emplacamento e cadastramento de carroças, e reforma do centro veterinário da prefeitura, já no segundo semestre de
2019, para instituir um pronto atendimento de animais. Página 4

Em fase de contagem regressiva, a Queima do Alho na
Roça que acontece neste domingo (19) no Centro de Eventos Paulo Prata com shows de
Mayck & Lyan e Divino & Donizete, inova no camarote. Uma
estrutura completa vai oferecer
uma visão panorâmica do evento ao mesmo tempo em que tem
proximidade do palco.
O camarote funciona no estilo all inclusive com pagamento
único para desfrutar de tudo o
que o evento tem a oferecer, sem
nenhum tipo de cobrança extra. A
venda do primeiro lote com mesas
numeradas já se esgotaram e já
estão disponíveis o segundo lote
para o público desfrutar da comida típica do peão de boiadeiro.
Nos bares, open de cervejas
Itaipava Premium e Petra e refrigerantes. O evento também
oferece ingressos de pista com
almoço incluso e mesas espa-

lhadas por todo o espaço.
A Queima do Alho na
Roça vai se consolidar como
evento regional nesta quarta
edição, pois já tem confirmado público de mais de 20 cidades. Neste ano os shows darão
mais voz ao sertanejo raiz.
O evento é promovido pelo
Rotary Club de Barretos e NR
Eventos e tem renda para construção da Casa do Rotary de acolhimento a pacientes em tratamento
no Hospital de Amor e Casa de
Convivência Mariano Dias.
INGRESSOS
Os convites estão sendo
vendidos Boiadeiro Bar, CD
Center, Buteco do Cleitim,
Shangrilá Lotus (Extra e North
Shopping), Bar Paulistano, Léo
Espetos, Costela de Ouro e Bão
Barretos. Já os camarotes estão
a disposição na Natália Girardi
Ateliê, na rua 26, 1869, e aceita
cartão de crédito e débito.

Rio das Pedras prepara
sua tradicional Festa Junina
Está chegando a tradicional Festa Junina do Riodas. Vai ter muita pipoca, quentão, vinho e chocolate quente grátis além, é claro,
muita música. Quem faz a festa é a Banda 3 Garotos e a dupla JP
& Gabriel. A mesa com 1 cesta de doces e 4 lugares (ingresso não
incluso) está sendo vendida por R$ 60,00 na sede central do clube.
Os ingressos antecipados para visitantes custa R$ 30,00 cada e para
sócios em dia a entrada é gratuita. A Festa Junina do RPCC acontece
no dia 19 de junho (uma quarta-feira, véspera de feriado), a partir
das 20 horas, no salão nobre, na sede de campo do clube.

Reunião prepara Desfile
do Aniversário de Barretos
A secretaria municipal de Cultura está convidando representantes das demais secretarias municipais, associações, órgãos públicos,
sociedade civil e entidades de classe, para a primeira reunião de preparação para o Desfile Cívico em comemoração ao Aniversário de
Barretos. A reunião será na próxima quarta-feira, dia 22, às 10 horas,
na sede da secretaria, na esquina da avenida 15 com a rua 18, antiga
sede do Fórum. O objetivo é apresentar a data e o tema do desfile
deste ano, assim como acertar a participação de cada grupo. Interessados em integrar a atração devem obrigatoriamente comparecer
à primeira reunião. Os grupos que não comparecerem ao encontro
deste dia 22 não poderão participar do desfile.
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A importância do projeto
pedagógico e medidas emergenciais
Reproduzimos no nosso espaço de opinião desta edição, artigo escrito e divulgado pelo pedagogo Ítalo Francisco Curcio, doutor e pós-doutor em Educação, e coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste momento em que o tema gera discussão e debate nacional, comentar a Educação estadual é pertinente.
Em todas as atividades desenvolvidas pelo ser humano, para
serem bem-sucedidas, é necessário saber inicialmente “onde se
quer chegar”. Se não soubermos
“onde”, não poderemos dizer se
nossa atividade será ou não bem-sucedida. Na linguagem de um
gestor, diríamos atingimos ou não
atingimos a Meta ou o Objetivo.
Aliado à meta, ou ao objetivo,
deve-se estabelecer um caminho
para se “chegar”. Portanto, ao relembrar o vocábulo grego οδ?ς
(odós), que significa caminho, e
associando-o à meta, temos a palavra Método, que pode simplesmente ser traduzida como “o caminho
para se chegar aonde se deseja”.
Deste modo, toda atividade
necessita de método, que fará
parte de um Plano de Ação, o
qual integra algo maior, conhecido por Projeto.
No âmbito da Educação, temos o Projeto Pedagógico, que é
imprescindível em qualquer sistema, seja ele da rede particular
de ensino, seja das redes públicas
(municipais, estaduais ou federal).
Um Projeto Pedagógico se
estabelece com Objetivos pré-colocados, seguidos dos métodos a serem utilizados, para que
os mesmos possam ser atingidos.
Só assim poderemos dizer, depois de certo tempo, se a ação foi
ou não bem-sucedida.
Na Educação, não é recomendado o empirismo, não é recomendado a “tentativa e erro”.
Na questão social, isto pode custar muito caro a uma geração. Na
Educação, não se pode errar.
Quando se tem uma atividade
já em andamento e esta necessita de ajustes, correções ou até

de grandes reformas, e a mesma
não pode ser interrompida, o gestor, normalmente, propõe ações
emergenciais para tentar amenizar os problemas existentes, porém, paralelamente, propõe um
projeto de um novo modelo.
Com isto, as novas gerações
que vierem iniciarão suas atividades neste novo modelo, com
vistas a não passarem pelos mesmos dissabores vivenciados pelas gerações contemporâneas.
Fiz esta breve reflexão, como
preâmbulo, para poder dar sentido
à minha avaliação acerca das medidas anunciadas no início do mês
de maio, deste ano, pelo Governador do Estado de São Paulo, João
Dória Júnior, e pelo seu Secretário
de Educação, Rossielli Soares da
Silva, acerca da Educação Básica.
Ficou claro na iniciativa dos dirigentes estaduais de que o objetivo
das medidas anunciadas é recolocar
o estado de São Paulo na liderança
do Ideb(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no ano de
2021. Porém, com esta afirmação,
também ficou claro que estas medidas são emergenciais.
É como “trocar a roda danificada de um automóvel, com ele
em movimento” para se tentar
ganhar a corrida que está sendo
disputada, mas não necessariamente o campeonato.
As medidas anunciadas me
agradaram, pois tratam de pontos
importantes num processo educacional. Racionalizar o tempo
das aulas, introduzir componentes curriculares inovadores, que
tratarão de temas contemporâneos, readequar a carga horária
dos componentes curriculares
clássicos, com viés inter e mul-

tidisciplinar, são ações muito
interessantes e bem-vindas no
contexto atual do Sistema Educacional do estado de São Paulo,
porém, só isto não basta.
Primeiramente, ressalvo o
fato de se agir somente nos anos
finais do Ensino Fundamental,
quando o problema não está restrito aí. Temos sérios problemas
na alfabetização, no ensino de
matemática e no de ciências físicas e biológicas, desde os anos
iniciais, sem contar que diversos
municípios do estado ainda não
cumpriram sequer a Meta 1 do
PNE (Plano Nacional de Educação), que deveria ser atingida até
o ano de 2016. Esta meta trata da
universalização da Educação Infantil para crianças de 4 a 5 anos.
Considerando-se tudo isto,
destaco ainda a importância de
uma urgente revisão e reformulação do Projeto Pedagógico do
sistema de Ensino para o estado
de São Paulo, independentemente
destas ações emergenciais anunciadas pelo Governador e Secretário de Estado da Educação.
Metodologias ativas e novas
tecnologias são bem recebidas,
desenvolvimento de novas competências e habilidades socioemocionais, é muito importante – aliás,
parabenizo o secretário Rossieli
por esta brilhante iniciativa, pois
tudo isto faz parte de uma nova
visão de Educação, de extrema
relevância na contemporaneidade.
Todavia, estou convicto de que
tais ações terão pouco proveito, se
não tivermos juntamente com elas
um Projeto Pedagógico moderno,
com professores bem formados
e valorizados economicamente e
socialmente, juntamente com uma

infraestrutura adequada.
Quando vejo ações como estas, lembro-me de outras do passado com as quais não se logrou êxito, exatamente pelo fato de serem
incompletas e se limitarem ao momento, sem vistas para o futuro.
Uma destas ações, que se tornou marcante em sua época, foi
o MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização (1967
– 1985), que tinha como meta a
alfabetização de adultos.
Não obstante seus problemas
pontuais, foi uma boa ação para
a época, resultou em diversos
benefícios, porém, incompleta. Enquanto se alfabetizavam
adultos, as crianças que nasciam
deveriam ter sido colocadas na
escola. Fato que não ocorreu na
sua totalidade. Conclusão: as
crianças dos anos 1970 e 1980,
que não tiveram acesso à escola
são os analfabetos de hoje.
Se tivesse havido um Projeto Pedagógico paralelo à ação
emergencial, que favorecesse as
novas gerações da época, hoje
não necessitaríamos da EJA –
Educação de Jovens e Adultos.
Assim, reitero minhas congratulações ao secretário Rossielli pela brilhante iniciativa,
mas continuo esperando uma
ação mais abrangente e duradoura, com um novo Projeto Pedagógico para a Educação Básica
do estado de São Paulo.
Como professor, educador e
formador de professores, continuo
esperançoso, pois sempre acreditei
e acredito que somente com uma
Educação adequada à nossa realidade, desde a infância até a idade
adulta, é que seremos a grande nação almejada por todos nós.

Opinião

Eu quero vacinar meus animais contra aftosa

EXPEDIENTE

O programa de vacinação
obrigatória do rebanho bovino
brasileiro contra febre aftosa é
uma das melhores iniciativas
da pecuária nacional para impedir o aparecimento de uma
doença que, comprovadamente, causa sérios prejuízos econômicos para os criadores e
irreparáveis danos à imagem
do Brasil como fornecedor de
carne bovina.
Mesmo assim, o Plano
Nacional de Erradicação da
Febre Aftosa deverá, muito
em breve, acabar com a vacinação contra a doença, sob o
pretexto de que, livre da aftosa sem vacinação, nosso país
terá as portas do mercado internacional de carnes (bovina
e suína) escancaradas para a
produção nacional.
Sabemos que a febre aftosa é uma doença de terceiro
mundo e que fere a imagem
do Brasil, segundo maior
produtor de carne bovina do
mundo e quarto maior produtor de carne suína.
Porém, também é fato
que a vacinação contra essa
terrível enfermidade protege
de maneira inquestionável os
rebanhos brasileiros. Tanto
é verdade que o último caso
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ocorreu em 2006.
Não questiono a proposta
de fim da vacinação. Claro,
o ideal é deixar de vacinar o
gado. Mas questiono a maneira como o processo está
sendo conduzido.
Parece que se pretende
acelerar a decisão, quando o
que importa na verdade não é
o possível ganho econômico
com o eventual crescimento
das exportações de carnes, mas
a efetiva proteção do rebanho
brasileiro contra a febre aftosa.
Analisando ainda mais
profundamente essa questão,
me pergunto se nós, pecuaristas, seremos realmente
beneficiados com o prematuro fim da vacinação obrigatória. Seremos?
Considero absolutamente
aceitável o custo anual de cerca de R$ 3,00 por duas doses
de vacina, aplicadas em duas
oportunidades no ano.
Então, com o fim próximo da vacinação obrigatória,
vou economizar R$ 3,00 por
cabeça de gado. Mas o que
vou ganhar a mais pela arroba
comercializada com o frigorífico? Será que somente o custo da vacina/ano é suficiente
para eu arriscar a sanidade
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do meu rebanho contra uma
doença traiçoeira como a aftosa? Não estou convencido.
O ponto central dessa questão é que, como pecuarista,
quero ter tranquilidade de que
a aftosa não me incomoda, que
meus animais estão protegidos. Hoje estou tranquilo. Sem
a vacinação, certamente dormirei mais preocupado.
O que também está merecendo uma explicação mais
detalhada das autoridades é
que com o fim da vacinação
obrigatória os pecuaristas não
poderão imunizar mais os
seus animais contra a aftosa.
Em outras palavras: hoje, a
vacinação é exigida por lei;
depois, se você vacinar será
punido pela mesma lei.
Tem também a questão das
fronteiras secas. O Brasil tem
mais de 17 mil km de divisas
com países vizinhos. Eles já
avisaram que não deixarão de
vacinar seus animais. Mas o
que acontece se os seus bovinos ultrapassarem as fronteiras e vierem para o lado brasileiro? Estamos realmente
preparados para vigiar com

eficácia o tráfego de bovinos
com os países vizinhos?
E se, por ventura, houver
algum surto? Claro, o vírus
da aftosa pode ser transmitido
pelo ambiente. Teremos vacina em estoque para tomar medidas rápidas e eficazes?
São muitas perguntas sem
respostas claras. Não consigo entender para que acelerar
esse processo, sendo que o
programa de vacinação obrigatória funciona muito bem.
O tempo dirá se vamos comemorar vitória ou vamos lamentar uma dolorosa derrota.
Paulo de Castro Marques
Pecuarista, proprietário da Casa
Branca Agropastoril, programa de
melhoramento genético das raças
Angus, Brahman e Simental

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

» VEREADOR REVELA AMEAÇA VELADA
Em discurso na tribuna da Câmara, o vereador Aparecido
Cipriano (PP), contou que na sessão de segunda-feira (13),
recebeu uma ligação restrita. Segundo ele, no telefonema, o
interlocutor disse que não estava no script o parlamentar investigar outros gestores. “Tenho grande penetração nas redes
sociais e influência nos jornais. Seu nome vai prá lama. Vou
denegrir a sua imagem”, anotou o edil as palavras vindas
da ligação telefônica. Após anunciar o ocorrido, Aparecido
Cipriano disse: “Se eu tivesse medo não teria entrado para
vereador em 2000”. E concluiu: “Eu não tenho medo”.
» CARLÃO ESTÁ FORA DO PÁREO
O vereador Carlão do Basquete (PROS) disse que não é
candidato a nada. Na última sessão do Legislativo, ele revelou estar com dengue.
» RUINDADES VÃO PARAR NO COLO DOS POLÍTICOS
Para o vereador Dutra (PSDB) tudo de ruim que acontece
na cidade cai no colo da classe política.
» TEM PROBLEMA QUE NÃO É NOSSO
No entendimento do vereador Leandro Anastácio (SD)
nem todos os problemas que o município enfrenta é culpa do
Executivo e do Legislativo.
» TAVINHO É ÍDOLO DE BETIM
O vereador Betim da Comunidade (PSDB) confessou ser
fã do seu colega Otávio Garcia (DEM).
» UM OLHAR PARA OS BAIRROS DA PERIFERIA
Mais atenção da administração municipal para os bairros
periféricos que estão abandonados, é uma solicitação do vereador Elson Santos (PRB).
» PROMESSA DE FACULDADE COMPLETA 6 ANOS
Segundo o vereador Paulo Correa (PR) faz 6 anos que
foi anunciado a vinda da FATEC (Faculdade de Tecnologia)
para Barretos e até hoje isso não aconteceu.
» VEREADOR DESTACA GRUPO DE PAGODE
O vereador Euripinho (PDT) destacou o sucesso do grupo
Sem Destino que existe há 25 anos. Lembrou que o grupo tem
um CD gravado com o apoio do padrinho, Jair Rodrigues.
» MULATA QUESTIONA UPA
O vereador João Mulata (PSDB) requereu informações
sobre a falta de profissionais, demora no atendimento e
também sobre o fornecimento de alimentação aos pacientes que ficam em observação na UPA (Unidade de Pronto
Atendimento).
» LINHA CONVENCIONAL PARA RIO PRETO
A implantação de uma linha experimental convencional
de ônibus pela Itamarati entre Barretos e Rio Preto foi sugerida pelo vereador Paulo Correa (PR) à ARTESP (Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo).
» FISCALIZAÇÃO PARA TRANSGRESSORES DE POSTURAS
A fiscalização do trânsito de animais pelas calçadas e jardins para que não molestem pedestres, como estabelece o
Código de Posturas, foi solicitada pelo vereador Almir Neves (PSDB).
» WILSON PROPÕE TROCA DE SEMÁFOROS
A expansão de semáforos nos modelos instalados na avenida 43, para outros pontos da cidade, foi sugerida pelo vereador Wilson Aparecido (PSDB).
» PROGRAMA LUZ E SEGURANÇA PARA TODOS
Mais iluminação e também mais vigias em tempo integral
no Cemitério Municipal, foram reivindicadas pelo vereador
Aparecido Cipriano (PP).
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Uma verdade indigesta”, de Marion Nestle, publicado pela Editora Elefante.

Quality
in Copy

Xerox A3 e A4,
Plastificação,
Encadernação,
Impressão colorida
e preto e branco

(17) 3324-4846
LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS, 17 de maio de 2019

BARRETOS E REGIÃO

PENSAMENTO DA SEMANA: “Seja qual for a dificuldade em que te encontres, não desanimes. A esperança é a luz da vida. Confiemos em Deus.” (Chico Xavier)

A última terça-feira (14) foi dia de comemoração para o casal Wendhel e Flaviana que celebraram 3 anos de casados. Felicidades!!!

Ionara Ramos dos Santos brindou mais um aniversário terça-feira (14)
ladeada do esposo Carlos Alexandre, e dos filhos Caio e Iago.
Esse ano a data especial foi diferente, pois foi comemorada em
Framingham / Massachusetts, Estados Unidos. As felicitações
ficaram por conta dos familiares e amigos. Tudo de bom!!!

A jornalista Analli Venâncio está em Porto
Seguro, brilhando amor, a vida e rindo à toa ao
lado do noivo Daniel Benevides. Sucesso!!!

Os profissionais do Salão Luiza serão os responsáveis pela produção das 12 candidatas ao Concurso
Rainha Os Independentes que acontece no dia 15 de junho, às 20h, no North Shopping Barretos.
Elas se apresentarão aos jurados com trajes típicos do estilista Marcelo Ortale. (foto: Junior Torquato)

Hoje (17/05), tem parabéns especial para Nicolas Falcão
Gonzaga que completa 3 aninhos. Os mimos e paparicos ficam por conta dos pais, Leonardo e Mariana, dos
avós, tios, primos e amiguinhos. Parabéns Nicolas!!!
A terça-feira
(14) foi dia
de festa
para Pedro
Nogueira
que completou seus
15 anos.
O jovem
jogador de
futebol está
brilhando
no time do
Botafogo de
Ribeirão Preto, recebeu o
carinho dos
pais, Thiago
e Malu, da
irmã Thainá,
da sobrinha
Valentina,
e demais
familiares.
Sucesso
garoto!!!

Quem completou mais um ano de vida
dia (15/05), foi o jornalista e escritor
Victor Borges. A celebração aconteceu nas
dependências da Vila dos Pobres, com os
assistidos, amigos e familiares. Atualmente Victor é Presidente da Rede Nacional de
Consórcios Públicos. Na foto está ao lado
da Ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi. Felicidades Victor!!!

É com muita carinho e gratidão que os alunos da
XIV Turma do curso Técnico em Eventos do IFSP
- Campus Barretos agradece a coordenadora do
curso Prof. Ma. Regiane Avena e a Prof. Ma. Luana
Palma por se dedicarem ao seu trabalho com tanto entusiasmo e verdade. Obrigado pelo carinho e
paciência na realização de nosso primeiro evento.

No próximo domingo (19/05), a bela Lavinya
Beatriz completa 15 anos. A super comemoração
O último dia (10/05), foi de celebração de
acontece no sábado (18) na Chácara Recanto
idade nova para Keila Valeriana. A festa dos Sertanejo. O evento vai ser de muita alegria e di4.0 foi em uma chácara da cidade, ao lado versão, com a presença de um Top DJ, dos amigos
de amigos especiais, com direito a DJ, comi- especiais, familiares, dos pais, Hemerson e Liliane,
da boa e bolo de aniversário. Parabéns!!!
e da irmã Letícia Eduarda. Felicidades Lavinya!!!
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Legislativo realiza debate sobre proteção a animais
Tema foi abordado durante audiência pública. Autoridades
ligadas ao assunto e população apresentaram sugestões
Com o tema “Políticas
Públicas para os Animais de
Nossa Cidade” a Câmara Municipal realizou, na última
quarta-feira (15), a audiência
pública para discutir as questões relacionadas ao assunto.
Além do público que esteve presente fazendo questionamentos, diversas autoridades participaram apresentando
os dados e os serviços que são

executados em Barretos, entre elas, o prefeito Guilherme
Ávila, além de representantes
OAB, ABA (Amigos Barretenses dos Animais), da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal do
Meio Ambiente, Vigilância
Sanitária, instituições de ensino e veterinários, entre outros.
O prefeito Guilherme Ávila,
na oportunidade, garantiu que

haverá aumento no fornecimento de microchip de identificação
para entidades de proteção a animais; reuniões com a ABA para
estudos de implantação do serviço de atendimento de urgência Samu-Dog; emplacamento
e cadastramento de carroças, e
reforma do centro veterinário da
prefeitura, já no segundo semestre de 2019, para instituir um
pronto atendimento de animais.

Câmara agenda sessão para entrega
dos diplomas de Escoteiro do Ano
Senado aprova projeto que
altera política nacional de drogas
Depois de seis anos de tramitação, texto segue agora para a sanção presidencial

Acontece na próxima quarta-feira (22), no Plenário da
Câmara de Barretos, a sessão
solene para a entrega dos Diplomas de Escoteiro do Ano
2019. Três jovens escoteiros
serão homenageados. São eles:
CATEGORIA ESCOTEIRO: Filipe Quito Rodrigues
(13 anos). Está no grupo desde

2017. Honestidade é uma das
suas principais virtudes.
CATEGORIA
LOBINHO: Tarcísio Vicente Domingos (09 anos). Está no
grupo desde 2017. É um Lobinho esforçado e que segue
as leis da Alcatéia e, principalmente, gosta de ajudar o
próximo.

CATEGORIA SÊNIOR:
João Pedro Aparecido Gonçalves (16 anos). Ajudou os
seus membros de forma honesta e sensata, e teve várias
conquistas enquanto esteve
no ramo Escoteiro.
A escolha dos homenageados é feita pelos chefes dos grupos de escoteiro de Barretos.

O plenário do Senado
aprovou na última quarta-feira (15) projeto que promove
alterações na política nacional de drogas, após manobras
para acelerar a votação. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
A proposta regula temas
como a possibilidade de internação compulsória de usuários
de droga e o aumento da pena
mínima para traficante que comandar organização criminosa,
de 5 para 8 anos de reclusão.
Também incorpora ao Sisnad (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas)
as comunidades terapêuticas,
instituições de cunho religioso que já foram acusadas de
violação de direitos.
O projeto transforma em
lei dispositivos presentes na
Política Nacional sobre Drogas, divulgada no mês passado pelo governo federal, ao
modificar a Lei de Drogas, de
2006, e outras 12 legislações
relacionadas ao tema.
Em vez de focar em políticas voltadas ao tratamento de
saúde de usuários visando à
redução de danos, o texto traz
de volta a abstinência como
objetivo do tratamento da dependência química.
A internação involuntária
poderá ser pedida por familiar
ou responsável legal, servidor
público da área de saúde, de
assistência social ou de órgãos públicos integrantes do
Sisnad e será formalizada por
decisão médica.
Mas agora, para que o tratamento seja interrompido,

será preciso solicitar ao médico, diferentemente do previsto na Lei da Reforma Psiquiátrica, de 2001, que atribuía à
família o poder de determinar
o fim da internação.
O dependente químico poderá ficar internado compulsoriamente por até 90 dias
para desintoxicação.
Outra forma de atendimento prevista na norma é a
das comunidades terapêuticas, que já recebem usuários,
mas não se caracterizam como
unidades de saúde e, sim, estabelecimentos filantrópicos.
Atualmente, existem mais
de 1.800 comunidades terapêuticas espalhadas pelo país.
Relatório de 2017 da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas encontrou
violações de direitos humanos
em todas as 28 unidades visitadas, como punições físicas,
retenção de documentos e trabalhos forçados, além da falta de equipes mínimas essenciais ao tratamento.
O projeto prevê a redução
da pena quando o acusado não

for reincidente e não integrar
organização criminosa, ou se as
circunstâncias do fato e a quantidade de droga apreendida demonstrarem o menor potencial
lesivo da conduta. Nesse caso,
a pena deverá ser reduzida de
um sexto a dois terços.
No entanto, continua sem estabelecer critérios objetivos. Segundo o relator, caberá ao juiz
avaliar caso ao caso. Críticos
alegam que pode haver discrepâncias entre o que cada juiz ou
policial considera tráfico, abrindo margem a tratamentos diferentes com base na classe social
e cor da pele, por exemplo.
Entre 2006, quando foi
aprovada a Lei das Drogas, e
2016, o número de presos no
país cresceu mais de 81%.
O texto também vai na
contramão do relatório da
ONU, de 2018, que propõe
uma abordagem para controle
de drogas baseada em políticas que foquem nas pessoas,
na saúde e nos direitos humanos, e exortou os países a mudarem suas leis para promover alternativas à punição.

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

COTIDIANO

BARRETOS, 17 de maio de 2019

5

Unifeb recebe exposição do artista mineiro Arly Luiz de Castro

A exposição “Vale a pena
aprender” reúne pinturas com
técnicas de óleo sobre tela,
espatuladas, e que vão do impressionismo ao realismo,
todas do artista plástico Arly
Luiz de Castro, um mineiro de
75 anos, que expõe pela primeira vez no Espaço Permanente de Artes Visuais da Biblioteca “Profº Roberto Rossi
Zuccolo” no Unifeb.

A visitação a exposição é
gratuita. A biblioteca é aberta à
população, de segunda a sexta-feira, das 8 às 23 horas, e aos
sábados, das 8 às 12 horas.
“Já expus em outros lugares com diversos artistas aqui
em Barretos, mas essa é a
primeira vez que monto uma
exposição somente com as minhas telas. Quando vou pintar
me inspiro mais nas paisagens,

do que em pessoas, e é muito
gratificante ter essa oportunidade de expor o meu trabalho
aqui no Unifeb. Estou muito
feliz”, explicou o artista.
Arly Castro, que é técnico de enfermagem, é artista
plástico desde 2002, e foi nas
escolas de artes locais como
CEMART e CEMUP que
aprendeu a desenvolver as
técnicas de pintura que utiliza.

Imprensa e convidados conhecem
projeto da nova estrutura da Feijoada
Samaúma no Parque do Peão

A noite da última quarta-feira (16) reuniu profissionais de imprensa, parceiros
comerciais, amigos e organizadores da Feijoada Samaúma 2019, para apresentação
do projeto da nova estrutura
no evento, que ganha uma das
esplanadas do Parque do Peão
como local de realização.
Planejado pela arquiteta
Bia Gadia, a estrutura tem o
dobro do tamanho da montada no evento do ano passado
e contempla, além da área
de mesas em frente ao maior
palco já montado para a Feijoada Samaúma, um grande
camarote com visibilidade
privilegiada, área coberta para

mesas dos ingressos de pista e
uma praça de alimentação em
pleno Espaço Berrantão.
O diretor da Samaúma
Eventos, Niltinho Borges,
destacou que “a edição deste
ano é muito especial, pois o
evento cresceu de uma maneira gradual, ao longo dos anos,
e chegou numa grandiosidade
que não sonhávamos quando
realizamos a primeira edição.
Faltando mais de 60 dias para
a realização, já vendemos ingressos para 54 cidades de três
estados diferentes. Estamos tomando todos os cuidados para
garantir a todos que forem ao
evento, a qualidade em detalhes de conforto, segurança e

alegria, que acabou virando
nossa marca registrada”, disse.
A Feijoada Samaúma
acontece no dia 27 de julho,
com show do grupo Fundo de
Quintal e de Alexandre Pires
– Baile do Nego Véio.
Os ingressos são all inclusive e além da pista de feijoada completa, com petiscos, há
ainda cerveja Império, vodka,
Caipirinha, Ice, suco, água,
refrigerantes e muitas surpresas para o público.
Ingressos da área de mesas
estão esgotados e ingressos
para Pista VIP e Camarote Samaúma podem ser comprados
nos pontos de venda ou no
site www.saudtickets.com.br
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Rede municipal de ensino recebe novo
ônibus para ampliar frota escolar
A rede municipal de ensino
de Barretos tem recebido cada
vez mais investimentos. Além
de melhorias na infraestrutura
escolar e capacitação de equipe pedagógica, há também a
preocupação com a ampliação
e melhoria da frota escolar que
diariamente transporta alunos.
Um novo ônibus foi adquirido com recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pelo
valor de R$ 228.912,00, através do programa do governo
federal “Caminhos da Escola”, e com o empenho do ex-deputado federal e agora vice-governador de SP, Rodrigo
Garcia (DEM), e dos vereado-

res Luís Paulo Vieira e Otávio
Garcia, ambos do DEM.
O prefeito Guilherme Ávila, juntamente com a secretária
de Educação, Valéria Recco, e
o vereador Luís Paulo Lupa,
realizaram a entrega oficial do
ônibus, que tem capacidade
de transporte para 59 pessoas,
e é equipado com elevador e
assentos para pessoas com necessidades especiais.
O prefeito destacou a importância dos ônibus para o fortalecimento do ensino no município.
“Temos trabalhado muito para
que a educação de Barretos seja
uma educação de qualidade, esta
que se faz com equipamentos
também, e nos sentimos satis-

feitos com a chegada deste novo
veículo, que é fruto do trabalho
da bancada federal do nosso estado e, em especial, do deputado
e hoje vice-governador, Rodrigo
Garcia”, comentou.
De acordo com a secretá-

Barretos define participação
no Dia do Desafio

Início das atividades acontece as seis da manhã, no Tiro de Guerra

A participação de Barretos no
Dia do Desafio, em 29 de maio,
uma quarta-feira, está confirmada pela prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer. A cidade adversária será
conhecida no dia 20, no sorteio
que será realizado pelo Sesc, organizador do evento.
Neste ano, a mobilização
da população barretense para
a prática de exercícios físicos
estará concentrada em qua-

tro locais: no Tiro de Guerra,
com a abertura logo às 6 horas. Às 9 horas, as atividades
acontecerão na Escola “Fábio
Junqueira Franco”, no bairro
Christiano Carvalho.
Em três momentos: às 10,
16 e 19 horas, monitores da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer estarão no Senac. O encerramento das atividades acontece às 19 horas,
no North Shopping Barretos.

Em programa a ser definido,
será mobilizada a população de
uma forma geral pela Vale TV
Barretos. A meta é chegar a mais
de 50% dos cidadãos barretenses.
O DIA DO DESAFIO
É celebrado anualmente na
última quarta-feira do mês de
maio. O principal objetivo desta
data é motivar a população para
a prática de atividades físicas,
seja para melhorar a saúde física
como também a saúde mental.

Na próxima terça-feira (21),
o Senac Barretos recebe uma
palestra gratuita sobre direitos do
consumidor. A atividade faz parte do Circuito Senac Consumidor
Consciente, evento promovido
em parceria com o Senac São
Paulo e a Fundação Procon, que
está sendo realizado em diversas
unidades da Capital e do interior.
O objetivo é discutir sobre
o uso racional do dinheiro,

além de levar, aos participantes, informações sobre seus direitos enquanto consumidores.
No Senac Barretos, o encontro com o público vai abordar
os direitos nas relações cotidianas de consumo, em especial
em práticas de mercado que
envolvem oferta e publicidade,
garantia e problemas com produtos e serviços, cancelamento
de contratos, cobrança de dívi-

das e serviços de atendimento.
A palestra será ministrada por Alexandre Abdel Hak
Alves Cavalheiro, advogado com ampla experiência
na área, com passagens pela
Fundação Procon-SP como
agente fiscal na Diretoria de
Fiscalização, supervisor de
equipe técnica de controle e
coordenador do núcleo regional de São José do Rio Preto.

Senac Barretos realiza palestra
sobre direitos do consumidor

ria da Educação, Valéria Recco, através deste programa “é
possível ofertar uma maior
qualidade de segurança aos
alunos do município, além de
trazer uma economia à secretaria, que terá o número de linhas terceirizadas reduzidas”.
Com a aquisição do novo
veículo, a Secretaria Municipal de Educação passa a ter
a sua disposição três ônibus
e quatro vans para realização
do transporte escolar.
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Atacadão inaugura primeira unidade de autosserviço em Barretos

Nova loja tem capacidade para atender mais de 60 mil clientes por mês e irá gerar 450 empregos diretos e indiretos

Sebrae-SP realiza a
Semana do MEI em Barretos

De 20 a 24 de maio, programação oferece atividades e orientações
gratuitas para empreendedores e interessados em abrir um negócio
No ano em que a criação do Microempreendedor
Individual (MEI) completa
dez anos, o Sebrae-SP promove, entre os dias 20 e 24
de maio, a 7ª edição da Semana do MEI. Neste ano, o
evento terá como tema “Conhecimento para você, sucesso para o seu negócio!”.
As atividades são gratuitas.
Os MEIs são profissionais
de mais de 500 atividades que
podem ter renda anual de até
R$ 81 mil e contar com um
funcionário. Atualmente, há
cerca de 8,3 milhões de MEIs
no Brasil, sendo mais de 2,2
milhões apenas no Estado de
São Paulo. Em Barretos, são
mais de 5 mil MEIs.
Durante a semana do MEI,
todas as atividades do Escritório Regional de Barretos estarão voltadas para tirar dúvidas sobre o funcionamento da
modalidade e orientar sobre
as vantagens da formalização,
promover oficinas de capacitação, apresentar ideias de negócios e dar orientação financeira, além de permitir que o
empreendedor já registre um
CNPJ para sua atividade.

Outros serviços gratuitos,
como a elaboração da Declaração Anual, impressão de
DAS e consulta de débitos
também estarão disponíveis.
A programação inclui palestras rápidas com orientações práticas e efetivas para
gestão do negócio; apresentação e estudo de casos práticos
simulando os desafios do empreendedor e permitindo debates e soluções; encontros de
negócios; oficinas on-line que
os espectadores poderão assistir de casa e interagir com
o facilitador, realizando exercícios e esclarecendo suas
dúvidas; e orientações sobre
como obter crédito e aplicá-lo
corretamente.
OFICINAS
Na segunda-feira, dia 20,

às 19 horas, será realizada
a oficina SEI Formar Preço,
no Sebrae Aqui Guaíra. Em
Barretos, serão realizadas as
oficinas Começar Bem Formalização, na terça-feira, e a
Ganhe Mercado, na quarta-feira, ambas às 19 horas.
O Sebrae Aqui Morro Agudo vai realizar a oficina Equipe Motivada na quinta-feira,
às 19 horas. E o Sebrae Aqui
Bebedouro receberá a oficina
Fluxo de Caixa, também às 19
horas, na quinta-feira.
Durante a Semana do MEI,
o Sebrae-SP estará de portas
abertas no Escritório Regional, localizado na rua 14, 735,
no centro, de segunda a sexta,
das 9 às 20 horas. A Central
de Atendimento estará 24 horas em funcionamento.

Feira do Mel e novas regras para a
produção de leite são destaques na Semana
de Agronomia e Zootecnia do Unifeb
Visitas técnicas guiadas,
palestras sobre o uso de insetos para alimentação humana
e animal, novas regras para a
produção de leite cru e Feira do
Mel, entre outros temas, foram
abordados na segunda semana dos cursos de Agronomia e
Zootecnia do Unifeb, que termina nesta sexta-feira (17).
“Foram apresentadas pa-

lestras com temas atuais, e
toda a programação foi escolhida pelos próprios alunos.
Registramos, também, encontro de ex-alunos dos cursos
e, a partir daí, eles sentiram
como está o mercado de trabalho de agronomia e zootecnia”, afirmou a professora
e coordenadora dos cursos
Marcella de Toledo Piza Roth.

Para encerramento do evento, a partir de 9h30, haverá a palestra “Como se portar durante
uma entrevista de emprego/
estágio”, ministrada pelo engenheiro agrônomo Alexandre
Rodrigues de Azevedo, no Tribunal do Júri. no mesmo local,
a partir de 10h30 acontece uma
mesa redonda com ex-alunos
de Agronomia e Zootecnia.

O Atacadão, maior atacadista brasileiro em número de
lojas e com abrangência nacional, inaugurou nesta quinta-feira (16) sua primeira loja
de autosserviço em Barretos.
Com a abertura, a rede atinge a marca de 171 unidades
de autosserviço no Brasil, distribuídas por todos os estados,
sendo 51 delas no estado de
São Paulo, onde a rede também
opera três atacados de entrega.
“Com esta inauguração, ampliamos a nossa oferta de serviços no estado de São Paulo,
onde o Atacadão começou a sua
história em 2014. Oferecemos
sortimento, eficiência e, principalmente, preços competitivos,
reforçando nosso compromisso
de ser o melhor parceiro do comerciante e do consumidor paulista”, destacou Roberto Müssnich, CEO do Atacadão.
O Atacadão Barretos, localizado no bairro Jockey Club,
conta com 26 check-outs, cafeteria e amplo estacionamento com 335 vagas e 42 posições para motos.
Preparada para atender donos de bares, pizzarias, mercadinhos e consumidores finais,
a loja oferece mais de 10.000
opções de produtos, que podem
ser adquiridos em embalagens
fechadas e fracionadas, de acordo com a necessidade do cliente.
Nas áreas de mercearia, be-

bidas, cuidados pessoais, artigos
de limpeza, frios e laticínios,
a rede coloca à disposição dos
clientes uma ampla variedade
de marcas, incluindo líderes de
mercado, produtos regionais e
alternativas de baixo custo.
No setor de hortifrúti, os
clientes encontram também uma
seleção de alimentos frescos e

de qualidade. Há ainda produtos
para casa, carro, animais de estimação e itens para festa.
O Atacadão Barretos está
instalado na Avenida Antônio
José Junqueira de Azevedo, 25,
bairro Jockey Club, e seu horário
de funcionamento é de segunda a
sábado, das 7 às 22 horas; e domingos das 8 às 18 horas.

DIA DA INTERNET

Saiba quais cuidados tomar antes
de contratar um serviço online
No dia 17 de maio, esta sexta-feira, é comemorado o Dia Mundial
da Internet. É cada vez maior o número de pessoas que contratam
serviços online, seja pela comodidade ou pela agilidade do processo.
No entanto, é preciso tomar alguns cuidados na hora da contratação para evitar problemas. O GetNinjas, maior plataforma de
contratação de serviços da América Latina, listou nove dicas importantes que os consumidores devem levar em consideração na hora
de solicitar um serviço pela rede. Confira abaixo quais são elas:
1. Procure profissionais por meio de uma plataforma que forneça as
avaliações de outros clientes;
2. Compare preços entre os profissionais, mas sempre leve em consideração a qualidade e confiança que o profissional te passa;
3. Peça referência de serviços anteriores, como fotos, vídeos e demais depoimentos de clientes;
4. Peça nota fiscal e, se necessário, formalize o serviço com um
contrato de prestação de serviços;
5. Não pague o valor total do serviço antes do mesmo ser finalizado;
6. Peça ao prestador que discrimine todos os custos que serão necessários para concluir o serviço;
7. Em casos de compra e troca de peças, identifique se as mesmas
são originais e/ou de origem confiável;
8. Ao entrar em contato com um profissional, busque entender se ele
realmente tem o conhecimento para atender às suas necessidades.
9. Estabeleça diálogos que deixe a sua necessidade em evidência, seja
objetivo. No primeiro contato por telefone, peça mais informações sobre
o serviço a ser contratado e também sobre o profissional ou empresa.
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Judocas de Barretos conquistam vagas para final do Paulista de Judô
Os Atletas da equipe de judô
da secretaria municipal de Esportes e Lazer – Professor Shochichi
Chiba, Thalles Eduardo e Maria
Eduarda conquistaram a classificação para as finais do Campeonato Paulista durante o Circuito
Regionais Paulista, disputado no
último dia 11, em Tarumã (SP).
Thalles Eduardo – categoria Sub 11 - extra pesado e Maria Eduarda Sub 13 - ligeiro,
ganharam a medalha de bronze. Na fase final do Estadual,
Maria Eduarda competirá em
8 de junho, em São Carlos e
Thalles, no dia 29 de junho,

em Vargem Grande do Sul.
Além Thalles e Maria Eduarda, a atleta, Stefani Garbal,
22 anos, já havia conquistado
em outra oportunidade, clas-

sificação para disputar a fase
final do Estado de São Paulo,
em 9 de junho, em São Carlos. Os atletas são dirigidos
pelo professor Tiago Leal.

Atletismo de Barretos conquista sete
medalhas em etapa do Circuito Regional
A equipe de atletismo da
secretaria municipal de Esportes e Lazer conquistou sete
medalhas (quatro de ouro,
duas de prata e uma de bronze), na terceira etapa do Circuito Regional de Atletismo,
disputado no último dia 11,
em São Carlos.
As medalhas de ouro são
de Ana Laura, nos 50 metros
rasos e salto a distância – categoria Sub 12; Ana Bárbara,
no salto em distância – categoria Sub 16; e Felipe Cas-

simiro, nos 100 metros rasos
– categoria Sub 18.
As medalhas de prata são
de Juliana Aparecida, nos
200 metros rasos – categoria
Adulto e Ana Luiza, nos 100
metros rasos – categoria Sub
18 e a de bronze de Maria Isadora, no salto em distânciacategoria Sub 16.
A equipe, que conquistou
mais dois quarto lugares, três
quintos lugares e três sextos
lugares, é dirigida pelo técnico André Luiz Gomes.

Taça Gospel teve 38 gols marcados na segunda rodada
Trinta e oito gols foram marcados no último sábado (11), na segunda rodada da 16ª Taça Gospel
de Futsal, evento de iniciativa do Instituto Esperança e Vida, que tem apoio da secretaria municipal
e Esportes e Lazer. Os jogos foram disputados no ginásio do Conjunto Poliesportivo Municipal
Rochão e no CEMEPE do bairro Pimenta. Pelo Grupo A, o Church.FC venceu 12 a 2 o Comunidade Cristã, enquanto que a equipe Iamir perdeu por 2 a 4 a equipe Jovens Livres. Pelo Grupo B, a
Segunda Igreja venceu por 5 a 3 a Seleção de Cristo e o Jovens de Sião venceu por 8 a 2 a equipe
Shekinah. Na próxima rodada acontecerão os confrontos entre Grande Templo x Comunidade Cristã e Iamir x Church pelo Grupo A, e Shekinah x Seleção de Cristo e Segunda Igreja x O Brasil para
Cristo pelo Grupo B. Os locais dos jogos ainda serão definidos pelos organizadores.

