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O presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI), que apurou possíveis 
irregularidades na adminis-
tração da Santa Casa de 
Misericórdia de Barretos, 
vereador Carlão do Basque-
te, confirmou que o relatório 
final da comissão será apre-
sentado no plenário da Câ-
mara, na sessão da próxima 
segunda-feira (13). Segun-
do o vereador, a comissão 
encontrou várias irregula-
ridades e inconsistência 
de valores nos balancetes 
apresentados pela institui-
ção, além de ter sido cons-
tatado, através de laudo pe-
ricial, que a venda do Plano 
Santa Casa Saúde foi ven-
dido bem abaixo do valor 
de mercado e que, também, 
não foi realizado leilão pú-
blico para a venda do plano.

Nesta sexta-feira, dia 10, e 
sábado, dia 11, o comércio de 
Barretos estará funcionando 
em horário especial, em vir-
tude da promoção do Dia das 
Mães. Na sexta-feira, as lojas 
vão abrir até as 22 horas, e no 
sábado, até as 18 horas, com 
atrações especiais.

Nos dois dias, os cantores 
Renan e Kleysin estarão se 
apresentando em pontos dife-

rentes do calçadão. Segundo 
o presidente da ACIB, Paulo 
Soprano, na promoção do Dia 
das Mães estarão sendo sortea-
dos brindes valiosos: 2 celula-
res, 2 relógios, 5 vale compras 
no valor de R$ 1 mil cada e 8 
pacotes para a Festa do Peão. 
O sorteio será no dia 21.

Para participar, basta retirar 
os cupons, gratuitamente, nas 
lojas participantes da promoção.

Comércio central funciona em 
horário especial nesta sexta e sábado

Manter-se por dentro das 
novidades em qualquer área é 
extremamente importante. No 
caso da medicina, o veloz desen-
volvimento de técnicas na prática 
médica requer uma atualização 
frequente dos profissionais.

Ciente dessa necessidade, 
a SOGESP Regional de Ri-
beirão Preto promove a I Noi-
te Científica em Barretos.   

Em parceria com o cor-
po docente da Faculdade de 
Ciências da Saúde de Bar-
retos, o encontro acontecerá 
no anfiteatro da universidade, 

das 19 às 20h45, desta sexta-
-feira, 10 de maio.

Com o objetivo de levar 
informações atualizadas aos 
ginecologistas e obstetras, as 
temáticas de anticoncepção e 
diabetes ganharão destaque. 
Ambos os assuntos detém 
grande relevância na área.

Paulo Ricardo Pagnano é 
presidente da regional e acredita 
que essa é uma ótima oportu-
nidade para os especialistas da 
região e alunos da faculdade “A 
qualidade do evento é importan-
te para manter atualização médi-

ca, principalmente para o nível 
acadêmico”, comentou. Ao final 
das aulas, será aberto um espaço 
para debate com intuito de sanar 
possíveis dúvidas.

Por ser a primeira vez que 
a cidade de Barretos recebe o 
encontro, as expectativas são 
as melhores possíveis “A noi-
te científica está sendo muito 
bem divulgada. Quando faze-
mos algum evento em outro 
município próximo, os alunos 
aproveitam bastante. Penso 
que acontecerá o mesmo des-
sa vez”, comentou Pagnano.

De segunda a quarta-
-feira na próxima semana 
(13, 14 e 15), acontece a 
XVII Semana Científica 
do curso de Serviço So-
cial do Unifeb. Neste ano, 
o tema é “As diversidades 
geracionais contemporâ-
neas: As Interfaces das 
Expressões da Questão 
Social” e os encontros 
acontecem em vários espaços do centro universitário. “A escolha do 
tema principal da semana é por sua atualidade, tendo em vista as 
novas configurações geracionais, as mudanças nas formas de inter-
vir nas áreas da infância e da adolescência e o envelhecimento da 
população”, destaca a professora Joice Sousa Costa. “Além disso, 
discutiremos as expressões atuais da questão social, contando com 
a presença de expoentes da área do Serviço Social em nível nacional 
e internacional, que trarão das novas perspectivas da atuação do pro-
fissional”, antecipou a professora.

Equipes distintas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos 
(SAAE) iniciaram trabalho em duas frentes no meio da semana. Uma na 
avenida 11 com a rua 22, na transposição do córrego do Aleixo, emissário 
da margem esquerda ao da direita. A conexão acaba com os problemas de 
vazamento naquele trecho. Outra equipe realizou trabalho na rua 8 entre 
avenidas 3 e 5, fazendo a substituição da tubulação da rede de água, que 
era de cimento amianto e agora passa a ser de tubo PVC. A troca se faz 
necessária devido ao desgaste da rede existente que ocasionava rompi-
mentos frequentes. Também neste local, o SAAE identificou a neces-
sidade da troca dos ramais de água no local. Com a substituição, mais 
um problema será solucionado e, de acordo com a superintendente do 
SAAE, Elaine Pereira Gomes, a autarquia realiza estudo em outras 
áreas com a necessidade da substituição, monitorando os locais. “Toda 
obra será realizada com responsabilidade, onde temos redes antigas 
para sanarmos o problema. Seguindo um cronograma de serviço e de gastos”, explicou.

Mais de 5 mil exempla-
res de diversas espécies de 
orquídeas estarão à venda na 
feira que acontece no Parque 
do Peão, que termina no pró-
ximo domingo, 12 de maio.

As flores estão expostas 
em um espaço destinado à 
área comercial do parque. O 
horário de atendimento é das 9 
às 17 horas. A feira é uma par-
ceria entre Os Independentes 
e Orquidário Rancho da Serra. 
A entrada e o estacionamento 

no parque são gratuitos.
“Estamos oferecendo 

preços diferenciados para 
vendas no atacado e varejo. 
Além de ótima oportunidade 
para colecionadores é tam-
bém uma opção carinhosa 
de presente para o Dia das 
Mães, já que estão dispo-
níveis, também, opções de 
embalagens presenteáveis”, 
comentou o empresário Sér-
gio Rondini. (Foto: Francis-
co Santos)

Parque do Peão recebe Feira de Orquídeas

CPI da Santa Casa 
chega ao final

Noite científica ocorre pela primeira vez em Barretos

SAAE realiza reparo e troca 
de rede em dois pontos da cidade

17ª edição da Semana de Serviço Social 
discute diversidades de gerações no Unifeb
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Opinião

» RONCA GROSSO E DEVE PARA A PREFEITURA
“Tem muitos empresários que roncam grosso na 

cidade e devem para o município”, afirmou o ve-
reador Dutra (PSDB) na tribuna da Câmara. “E a 
prefeitura não executa como faz com as pessoas fí-
sicas”, completou.

» “MUNDÃO BÃO”, SEM PORTEIRA
“O boi já fugiu com a corda”, filosofou o vereador 

Kapetinha (PTB) ao analisar atos da atual administração 
municipal.

» NÃO VIROU PRATO DO DIA
“Ninguém comeu pizza na Câmara”, disse o presi-

dente João Mulata (PSDB), ao comentar os trabalhos 
das CPIs (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos “ho-
lerites premiados” e dos “contratos”.

» O VENENO VAI A DEBATE
Vereador Dutra (PSDB) propôs a realização de uma au-

diência pública para debater o uso de agrotóxicos no muni-
cípio. A data sugerida é 23 de maio, às 20 horas, na Câmara 
Municipal.

» RELATÓRIO DA CPI DA SANTA CASA
A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da 

Santa Casa deve apresentar seu relatório final na ses-
são ordinária da Câmara Municipal da próxima se-
gunda-feira (13), às 20 horas.

» INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DO CALÇADÃO
Vereador Wilson Aparecido (PSDB) está pedindo in-

formações sobre a abertura do Calçadão, inclusive, se 
haverá contrapartida da ACIB (Associação Comercial e 
Industrial de Barretos).

» RELAXO PREJUDICA COMÉRCIO
O ex-prefeito UebeRezeck (MDB) entende que o co-

mércio barretense está sendo prejudicado com o relaxo 
no cuidado com o Calçadão. Para o médico, a abertura 
para passagem de veículos na rua 20 e avenida 17 é uma 
medida contraproducente.

» POR UM IBITU ASFALTADO E RENOVADO
O recapeamento de todo os distrito do Ibitu é uma das 

reivindicações do vereador Aparecido Cipriano (PP).

» A GENTE ERRA POR DESCONHECIMENTO
“A Bíblia fala que a gente erra por não conhecer as 

Escrituras”, afirmou o vereador Carlão do Basquete 
(PROS) na tribuna do legislativo.

» MUITO ESTOURO NA REDE
Vereador Lupa (DEM) deseja saber o motivo das 

constantes obras para reparo da rede de água e esgoto no 
trecho da rua 34, entre as avenidas 3 e Sacadura Cabral.

» BETIM PROPÕE TÍTULO DE CIDADANIA
Projeto de lei de autoria do vereador Betim da Co-

munidade (PSDB), que concede título de cidadania 
benemérita de Barretos a Plínio Euloterio dos Santos, 
deve voltar a ser analisado na sessão ordinária da próxi-
ma segunda-feira (13), às 20 horas.

» MIRA SE VOLTA PARA OS BITELOS
Há quem acredite que um imbróglio político na cida-

de ainda vá atingir os grandões. Muita gente aguarda o 
desfecho com ansiedade. Vrige!

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “À Sombra do Poder: 

Os Bastidores da Crise Que Derrubou Dilma Rousseff”, 
de Rodrigo de Almeida, publicado pela editora Leya.

Gaudêncio Torquato
Jornalista, professor titular da USP, 

consultor político e de comunicação

Mães que transformam sofrimento em oração
Ângela Abdo, fundadora e coordenadora nacional do Movimento “Mães que oram pelos filhos” 

e assessora no Estudo das Diretrizes para a Renovação Carismática Católica no Brasil, ocupa nosso 
espaço de opinião desta edição, com um belo artigo em alusão ao Dia das Mães.

O Movimento Mães que 
Oram pelos Filhos tem viven-
ciado o que a bíblia nos ensina: 
que uma mulher pode edificar 
sua casa. Muitas mães têm fei-
to isso debaixo de lágrimas, 
enfrentando dores no silêncio 
e na oração. Pois, no mundo de 
hoje, o que mais elas recebem 
são notícias ruins.

Muitas estão com uma es-
pada atravessada no peito, sem 
saberem como estão os filhos 
num mundo secularizado, com 
valores contrários à fé cristã.

Observam os casamentos 
dos filhos se desmoronando 
por excesso de individualis-
mo e a vida sexual dos seus 
adolescentes sendo desvirtua-
da por um cultura promíscua.

Assim como Maria recebeu 
a profecia de Simeão, essas 
mães recebem notícias de que 
seu filho foi preso por droga, 
tráfico, roubo, assassinato, en-
tre outros delitos ou crimes.

Uma mãe me mostrou o 
que é amar, quando contou 

que todo domingo levanta de 
madrugada, faz comida fres-
ca, pega o ônibus e vai visitar 
seu filho na prisão, sem es-
quecer-se de rezar dia e noite 
pela sua conversão, na certeza 
de que Deus pode tudo.

Ela reconhece que esses fi-
lhos foram seduzidos pela ga-
nância, falta de emprego e de 
condições para sustentarem a 
família, ou, até mesmo, pelas 
promessas de dinheiro fácil.

Lemos na Bíblia que Maria 
perdeu e encontrou Jesus no 
templo. Na caminhada de uma 
família, quantas mães vivem a 
perda dos filhos para o mun-
do, sem saber onde eles estão. 
Imaginem a dor de uma mãe 
cujo filho foi sequestrado.

Elas relatam que quando 
chove e faz frio, a primeira 
preocupação é se estão pro-
tegidos do mau tempo, dentre  
muitos outros pensamentos 
que vêm à cabeça sobre as 
condições de alimentação, 
maltrato, abuso sexual.

Como Maria, muitas mães 
vivenciam um verdadeiro cal-
vário, numa dor silenciosa 
diante da recusa do filho em 
seguir um caminho reto, de não 
querer estudar, até se enveredar 
por caminhos da ilegalidade.

Quantas mães recebem seus 
filhos sujos, amarrotados pela 
vida. Outras vivenciam na bei-
ra de um leito, o corpo do filho 
sendo tomado pela doença fí-
sica, mas permanecem firmes, 
com sorriso no rosto, mesmo 
tendo que chorar às escondi-
das no banheiro. Além das lá-
grimas, o coração e a mente se 
angustiam, tentando entender o 
porquê daquela doença.

Ao depositar o corpo de 
Jesus no túmulo, Maria vive 
um momento de impotência 
genuína. Temos visto esse 
sentimento em mães que so-
frem pelas escolhas erradas 
feitas por seus filhos e que 
trarão muitas dores àqueles a 
quem elas amam tanto.

Muitas famílias assola-

das pelas separações vivem 
a desestruturação emocional 
dos filhos, sendo cada dia 
mais comum as depressões 
e tentativas de suicídios. En-
tretanto, isso também ocorre 
em famílias estruturadas, mas 
desprovidas de fé, onde o ma-
terialismo impera. Diante das 
dificuldades da vida, os filhos 
não possuem valores firmes 
para se segurarem.

Há muitas histórias reais 
que retratam essas e tantas 
outras dores. Mas a diferença 
é que acreditamos na ressur-
reição dos nossos filhos, pela 
mudança pessoal e pelo poder 
da oração. Mesmo na dor, po-
demos sentir a mão de Deus 
sobre nós e isso faz diferença 
na hora de enfrentarmos os 
sofrimentos.

Que possamos nos espe-
lhar nas mulheres da Bíblia e 
buscar a verdadeira sabedoria 
para conduzir nossa casa nos 
momentos de alegria e tam-
bém de sofrimento.

Um tributo à humanidade
A história se repete. O pre-

sidente Bolsonaro anuncia 
a intenção de descentralizar 
investimentos em cursos de 
filosofia e sociologia, sob o 
argumento de que o desenvol-
vimento do país requer carrei-
ras técnicas.

Em 1970, o ditador Médici 
quis fazer uma reforma do en-
sino médio. Depois de 60 dias, 
um grupo apresentou um pro-
jeto para acabar com o “ensino 
verbalístico, propedêutico e 
academizante”, substituindo-o 
por uma formação técnico-
-profissional capaz de preparar 
o jovem para ingressar no mer-
cado de trabalho.

O Brasil vivia o “milagre 
econômico”. O que o regime 
militar pretendia era reduzir a 
demanda por vagas no ensino 
superior, formar profissionais 
para atender supostas necessi-
dades do mercado e eliminar 
o debate ideológico nos ban-
cos da academia.

Hoje, essa intenção volta à 
tona com a reiterada intenção 
do governo Bolsonaro de lim-
par a universidade pública do 
“marxismo cultural”, confor-
me prega o grupo que deseja 
contrapor sua visão ideológi-
ca à “doutrinação de esquer-
da” no ambiente acadêmico.

O espaço que o governo 
escolhe para fazer sua “revo-
lução” é o de Ciências Huma-
nas, mais especificamente os 
cursos de filosofia e sociolo-
gia, aos quais procura atribuir 
insignificância. Para Bolsona-
ro e seu núcleo educacional, o 
que o Brasil precisa é de en-
genheiros, médicos, dentistas, 
agrônomos, veterinários, en-
fim, profissionais de ciências 
exatas e biomédicas.

Pensadores, que se trans-
formam em debatedores, con-

testadores, pessoas de inten-
ção crítica, essas, nem pensar. 
Fogo neles. Até porque são 
esses nichos que os bolsona-
ristas e seu guru, Olavo de 
Carvalho, identificam levas 
de socialistas e comunistas.

O fato é que ontem como 
hoje, governos com algum 
traço militarista se mostram 
profundamente contrariados 
com o questionamento que 
sofrem, principalmente de 
vertentes fincadas na univer-
sidade pública.

(A propósito, não são os 
militares da estrutura gover-
namental quem defende a 
“limpeza” no espaço acadê-
mico. Os integrantes das For-
ças Armadas, reformados, que 
estão na administração, sina-
lizam interesses centrados no 
desenvolvimento nacional).

A pregação de Bolsonaro 
mais se assemelha a uma toa-
da de refrãos. Até porque os 
cursos de filosofia e sociologia 
representam menos de 2% do 
total de alunos de graduação 
das federais, ou seja, 25.904 de 
um total de 1.283.431 alunos. 
E na pós-graduação, essa per-
centagem é de 2,5% do total de 
programas de mestrado e dou-
torado. Somente 1,4% dos gas-
tos do CNPQ, agência federal 
de fomento à pesquisa, são di-
recionados às ciências sociais.

Dito isto, cheguemos ao 
cerne da intenção do presiden-
te e seu entorno conservador. 
Trata-se de querer jogar fora 
do baralho educacional, as 
cartas que propiciam leitura 
crítica da realidade brasileira.

Não se quer dizer que esta 
leitura não possa ser feita por 
outras áreas do conhecimen-
to. Mas são na filosofia e na 
sociologia, dois eixos das 
ciências humanas, que os ci-

dadãos encontram os funda-
mentos para explicar a própria 
história da Humanidade.

Vejam o termo aqui expres-
so: Humanidade. O conjunto 
dos humanos que habitam o 
planeta, a longa caminhada de 
sua trajetória, a evolução de 
seus passos, os ciclos de sua 
história, as diferenças sócio-
-culturais das gentes, a evolu-
ção de seu pensamento.

Atirar contra a filosofia e 
a sociologia é querer excluir 
da aprendizagem, clássicos 
do pensamento, dentre eles 
Sócrates, Platão, Aristóteles, 
Tales de Mileto, Pitágoras, 
Xenófanes, Heráclito, Dióge-
nes, Demócrito, Arquimedes, 
Ptolomeu, Sêneca, Cícero, 
Tomás de Aquino, para citar 
alguns entre os mais antigos.

Ou, ainda,  Erasmo, Ma-
quiavel, Bacon, Newton, Ga-
lileu Galilei, Thomas Hobbes, 
Pascal, Spinoza, John Locke, 
Montesquieu, Voltaire, Rou-
sseau, Kant,  Schopenhauer, 
Comte, Stuart Mill, Marx, 

Bertrand Russel, Marcuse, 
Heideger, Sartre, Bobbio, Ca-
mus, Foucault, Harbermas, 
Baudilllard, Castoriadis, entre 
tantos outros.

Sem deixar de lado esses 
três: Marx, Durkheim e Max 
Weber. (Quem se habilita a inse-
rir na lista Olavo de Carvalho?)

Queimar o pensamento de 
figuras dessa estatura é ape-
quenar a História do Homem 
em seu habitat. Inseri-los na 
mesa de estudos é prestar um 
tributo à Humanidade.

Emílio Garrastazu Médici foi o 28º presidente do Brasil, 
o terceiro do período da ditadura militar brasileira, 
entre 30 de outubro de 1969 e 15 de março de 1974



PENSAMENTO DA SEMANA: “Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso, com esperança. 
Penso no que faço, com fé. Faço o que devo fazer, com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende!” (Cora Coralina)
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O Rancho do Peãozinho, local dedicado às crianças no Parque do Peão, é 
uma ótima opção para lazer com a família no final de semana. Arborizado 
e com muito espaço para a diversão da criançada o espaço possui tam-
bém uma lanchonete que servirá almoço neste sábado, dia 11. Estarão à 
venda duas opções de pratos executivos: adulto, pelo valor de R$ 18,00, 
que serve salada de folhas, arroz, feijão, mandioca e almôndegas com 
molho vermelho; e o kids, que custa R$ 12,00, e tem o mesmo cardápio 
sendo a mandioca substituída pela batata frita. As reservas de mesas po-
dem ser feitas pelo 17 9 8130-2523 com Lívia e o almoço será servido das 
12h às 15h. O Rancho do Peãozinho funciona diariamente das 9h às 17h.

Almoço no Rancho do Peãozinho

Na última quarta-feira (08/05), teve muito 
bolo, guaraná e doce para o pequeno Heitor Rosa 
Pereira dos Santos, que completou 4 aninhos. A 

festa foi bem divertida ao lados dos amiguinhos, 
parentes, da irmã Ana Júlia (foto), e dos pais José 

Pereira e Sueli. Felicidades Heitor!!!

Flash em Khaio Henrique, que assim como a mãe gosta 
de uma moda de viola, que dia desses esteve no Cartu-
cheira curtindo um evento, com direito a foto com João 

Carvalho da antiga dupla com Ronaldo. Sucesso!!!

Recentemente, Andreia Henrique, Kathya Pitaro e Diego Lima foram cur-
tir um passeio diferente, e escolheram nada mais nada menos que o Rio 

de Janeiro, onde curtiram pra caramba a praia de Ipanema (foto), fizeram 
vários passeios e viveram momentos maravilhosos. Tudo de bom!!!

Hoje (10) é dia de Luís Paulo Salgueiro completar seus 
32 anos. Apreciador de uma boa balada, hoje é mais que digno, 

ele curtir e comemorar o seu niver ao lado de amigos e 
convidados, fazendo o que mais gosta. Parabéns!!!

Destaque para 
Débora Vieira de 
Souza, recente-
mente homenage-
ada como a mãe 
do ano “Craviana”, 
pelos trabalhos 
desenvolvidos na 
comunidade. O 
reconhecimento 
é do Grupo dos 
Cravos Vermelhos 
de Barretos.

Amanhã (11) é dia de comemo-
ração para Gustavo Rodrigues. 
Ele que é degustador de uma 

boa cerveja, nada mais que justo 
passar a data tomando aquela 

gelada acompanhado dos amigos 
e familiares. Parabéns!!!

A segunda-feira (13/05), é dia de festa 
para Guilherme Avi. Os cumprimentos 

ficam por conta dos amigos, familia-
res, em especial dos pais, Pedro Sérgio 

e Mara Rubia. Parabéns Guilherme!!!

Fred Neto 
está de férias, 
e o roteiro 
escolhido 
para curtir e 
relaxar, foi as 
paradisíacas 
praias de Ma-
ceió. Aprovei-
ta bastante!!!
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Dutra sugere ISS 
Tecnológico para município

“Os empresários terão 
oportunidade de utilizar os va-
lores deduzidos do imposto 
para projetos de pesquisa, de-
senvolvimento tecnológico de 
empresas de TI (Tecnologia da 
Informação) locais e capacita-
ção profissional, alavancando 
o crescimento desse setor em 
Barretos e fomentando a cria-
ção de novos empregos”.

A frase é do vereador Ra-
phael Dutra (PSDB) ao defen-
der seu requerimento na ses-
são da última segunda-feira 
(6) na Câmara Municipal. 

Dutra sugeriu ao prefei-

to que encaminhe projeto de 
lei denominado ISS Tecnoló-
gico para apreciação dos ve-
readores. Com o programa, 
os empresários passam a ter 
condições de desenvolver os 
projetos necessários para ga-
nhar os benefícios.

“A intenção do ISS Tecno-
lógico é gerar uma maior com-
petitividade entre as empresas 
e ajudar a transformar a cidade 
em um pólo de referência tec-
nológica. Todo o dinheiro de-
verá ser investido no próprio 
município”, destaca o vereador.

Para participar do pro-

grama, o empresário deverá 
ter registros de contribuições 
com esse imposto, por, pelo 
menos, 12 meses anteriores à 
apresentação do projeto. Cada 
estabelecimento terá direito a 
abater um determinado per-
centual do ISS recolhido nos 
últimos 12 meses. 

Os recursos abatidos devem 
ser investidos em aquisição de 
equipamentos/hardware, soft-
wares, capacitação profissio-
nal, serviços de consultoria e 
melhoria de infraestrutura. O 
vereador Dutra aguarda mani-
festação do prefeito.

Ampliação de ciclovias na cidade - O vereador Raphael Dutra (PSDB) defende a construção de uma ci-
clovia em toda a extensão da Via das Comitivas, que liga o Atacadão ao clube Rio das Pedras, e solicita 
ao governo municipal, a sua implantação. O vereador observou que o trecho já é amplamente utilizado por 
ciclistas que utilizam a via para lazer e esporte. “Esta obra visa garantir a segurança de ciclistas que se ex-
põem ao perigo de serem colhidos pelos demais veículos e caminhões que trafegam na via”, afirmou. Dutra 
também pediu a continuação da ciclovia entre a Avenida Antônio Frederico Ozanam até na Rua Dr. Urbano 
de Brito. Ele ressalta que a solicitação atende inúmeros pedidos dos cidadãos que utilizam estas vias, a fim 
de sanar vários inconvenientes e insegurança gerados à população de nossa cidade.

No pedido, o parlamen-
tar pede que seja mantida a 
atual redação do art. 109, § 
3º, da Constituição Federal, 
que determina que a Justiça 
Estadual julgue matérias pre-
videnciárias nas situações em 
que o município onde mora 
o segurado não seja sede de 
Vara Federal, abrangendo 
ainda temas como acidentes 

de trabalho, que terão ma-
nutenção da competência da 
Justiça Estadual.

A proposta foi apre-
sentada em reunião com o 
corregedor-geral da Justi-
ça, desembargador Geraldo 
Francisco Pinheiro Franco; 
desembargadores integran-
tes da Comissão de Estudos 
sobre a Proposta de Emen-

da Constitucional 06/2019, 
Cyro Ricardo Saltini Boni-
lha e João Negrini Filho, e 
juízes assessores da Presi-
dência, Airton Pinheiro de 
Castro e Ricardo Dal Pizzol 
(Assuntos Jurisdicionais).

A emenda deverá ser ana-
lisada pela Comissão Especial 
que analisa a PEC da Reforma 
da Previdência, em breve.

Geninho apresenta 
emenda à PEC da Previdência

Porte de arma de fogo por jornalistas 
gera risco aos profissionais

Jornalistas que atuem em 
cobertura de assuntos po-
liciais poderão portar arma 
de fogo, segundo o Decre-
to 9.785/2019, publicado no 
Diário Oficial da União da úl-
tima quarta-feira (8).

Por considerar que a medi-
da gera o risco de transformar 
repórteres em alvo de violên-
cia, a Abraji (Associação Bra-
sileira de Jornalismo Investi-
gativo) defende a revogação 
do trecho do decreto que se 
refere especificamente a pro-
fissionais de imprensa. 

Nos 16 anos em que a 
Abraji  oferece treinamentos 
de segurança a jornalistas em 
parceria com organizações in-

ternacionais como o Interna-
tional News SafetyInstitute 
(INSI), o porte de armas jamais 
foi apresentado como forma de 
proteção. A afirmação está em 
uma nota publicada pela enti-
dade nesta quinta-feira (9)

Segundo a entidade, há 
ações mais indicadas para au-
mentar a segurança de quem 
se arrisca para informar a po-
pulação, como a estruturação 
adequada do Programa de 
Proteção a Defensores de Di-
reitos Humanos, Ambientalis-
tas e Comunicadores.

Repórteres experientes aler-
taram para o risco trazido pelo 
decreto. “Com uma canetada, 
Bolsonaro transformou repór-

teres em alvo dos bandidos”, 
escreveu Fernando Molica, ex-
-diretor da Abraji. Para Moli-
ca, cria-se a expectativa de que 
jornalistas podem atirar e, por 
isso, devem ser alvejados antes.

Carlos Wagner, jornalis-
ta com mais de 30 anos de 
carreira e homenageado pela 
Abraji em 2017, considera 
que armar um jornalista não o 
deixa mais seguro.

“Já viajei por todo o país 
e sei que há regiões onde tra-
balhar como repórter é uma 
sentença de morte, mas não é 
uma arma na mão que irá re-
solver a situação”, disse. “A 
única arma que um jornalista 
deve carregar é a caneta”.
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Unifeb prorroga inscrições para o curso “Empreender Direito”
Interessados em aprender 

sobre os principais aspectos 
jurídicos cíveis, contratuais e 
trabalhistas podem participar 
do curso “Empreender Direi-
to” do Unifeb.

O prazo de inscrições 
foi prorrogado e o cadastro 
deve ser feito pelo site da 
instituição:www.unifeb.edu.
br. Qualquer interessado no 

assunto pode fazer o curso. 
O valor do investimento da 
taxa da matrícula é de apenas 
R$30. As aulas acontecem 
ainda no mês de maio, com 
data e horário a definir.

Durante os encontros, os 
participantes irão aprender 
sobre situações jurídicas que 
possivelmente eles enfrenta-
rão no mercado de trabalho, 

seja como empreendedor ou 
empregado.

O aluno irá entender so-
bre a legislação básica em 
Direito do Trabalho, Direito 
Empresarial, Direito Tribu-
tário, Direito do Consumi-
dor, Direito Previdenciário, 
Direito de Responsabilidade 
Civil, dentre outros impor-
tantes aspectos.

Doze belas jovens disputa-
rão o título de Rainha Os Inde-
pendentes. Elas passaram pela 
seletiva, realizada no dia 1 de 
maio, que contou com a parti-
cipação de membros da organi-
zação do evento e apoiadores.

Cada candidara será patro-
cinada por uma empresa, são 
elas: Allana Selleguini Fagun-
des (Dr. Shape), Ana Carolina 

de Assis, Ana Lúcia Lemos 
Oliveira (Odonto Company), 
Érika Novais de Souza (Mo-
rana), Jhennyffer Pyetra Fa-
gundes, Joyce Ingrid Rocca 
(Gorilão Família), Juliana 
Cristina Pereira (Golf Class), 
Larissa Ferreira (Ótica Di-
niz), Larissa Marques Alvares 
(Magrass), Mariana Marçal 
de Oliveira (Magrass), Melis-

sa Karen Barbosa e Viviane 
Ferreira Macedo (Mariner).

O concurso acontecerá 
no dia 15 de junho, às 20h, 
na praça de Alimentação do 
North Shopping Barretos. As 
candidatas se apresentarão 
usando trajes típicos produzi-
dos pelo estilista Marcelo Or-
tale e serão avaliadas por um 
corpo de jurados.

Definidas as candidatas ao 
Concurso Rainha Os Independentes
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Para CNBB, liberalismo “perverso” 
acentua pobreza e desigualdade

Entidade reafirma importância de políticas públicas, cobra ações contra 
o desemprego e diz que violência atinge “níveis insuportáveis”

Defesa Civil Estadual realizou a 8ª Oficina 
Preparatória para Operação Estiagem

Nos meses de abril e maio, a Coordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil realiza 15 treinamentos voltados para a 
atuação de agentes municipais durante o período de estiagem

A Defesa Civil Estadual 
realizou na última terça-feira 
(07), a 8ª “Oficina Preparató-
ria para Operação Estiagem” 
em Barretos. Os treinamen-
tos aconteceram no Tribunal 
do Júri, no Núcleo Jurídico 
do Unifeb e no espaço de es-
tacionamento da Fundação 
Educacional de Barretos.

Os treinamentos são rea-
lizados em todo o Estado, 
em parceria com o Corpo de 
Bombeiros, IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas), Ins-
tituto Geológico, Somar Me-
teorologia, Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado e Polícia Militar 
Ambiental.

Durante os trabalhos, a De-
fesa Civil Estadual abordou 
temas de interesse local para 
a construção de rede de pre-
venção de riscos e de desas-
tres, ensinando os municípios 
a utilizarem as ferramentas 
existentes, como: legislação 
aplicada à proteção e defesa 
civil, elaboração de plano de 
contingência, critérios para 
decretação de situação de 
anormalidade e solicitação de 
recursos às esferas estadual e 
federal, combate a incêndios 
em cobertura vegetal, crité-
rios e pontuação ao Progra-
ma Município Verde Azul e a 
criação de um Plano Regional 
de Contingência no período 

da seca em 2019 com vigên-
cia após o dia 1º de junho.

Quatro membros da Defesa 
Civil de Bebedouro (COM-
DEC) e um convidado compa-
receram ao evento e represen-
taram a cidade nas palestras e 
nos treinamentos. Foi entregue 
ao coordenador regional a so-
licitação do kit estiagem 2019 
para Bebedouro.  

O subcomandante da GCM 
e coordenador da COMDEC 
Bebedouro, Eloilton Jesus 
Borges, concedeu entrevista 
abordando os temas dos trei-
namentos e agradeceu a todos 
pelo empenho na época seca 
do ano, nos combates e alertas 
à população.

“A opção por um liberalis-
mo exacerbado e perverso, que 
desidrata o Estado quase ao 
ponto de eliminá-lo, ignoran-
do as políticas sociais de vital 
importância para a maioria da 
população, favorece o aumen-
to das desigualdades e a con-
centração de renda em níveis 
intoleráveis”, afirma a Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), em nota divul-
gada na última quarta-feira.

Em referências ao governo, 
a entidade, que no início da 
semana elegeu sua nova dire-
ção, defende a necessidade de 
políticas públicas e cuidado 
especial com a educação, gra-
vemente ameaçada com corte 
de verbas, retirada de disci-
plinas necessárias à formação 
humana e desconsideração da 
importância das pesquisas.

A CNBB cita o desempre-
go, “outra chaga social”, com 
13 milhões de desempregados 
e 28 milhões de subutilizados 
(segundo o IBGE), afirmando 
que as medidas para combater 
o problema não foram efica-
zes. “Além disso, é necessário 
preservar os direitos dos tra-
balhadores e trabalhadoras”.

Os bispos citam o Papa 
Francisco em sua Evangelii-
Gaudium (Alegria do Evan-
gelho), publicada em 2013: 

“A dignidade de cada pessoa 
humana e o bem comum são 
questões que deveriam estru-
turar toda a política econômi-
ca, mas às vezes parecem so-
mente apêndices adicionados 
de fora para completar um 
discurso político sem pers-
pectivas nem programas de 
verdadeiro desenvolvimento 
integral”.

O documento fala ainda da 
violência, que “atinge níveis 
insuportáveis”.

“Aos nossos ouvidos de 

pastores chega o choro das 
mães que enterram seus filhos 
jovens assassinados, das fa-
mílias que perdem seus entes 
queridos e de todas as vítimas 
de um sistema que instrumen-
taliza e desumaniza as pessoas, 
dominadas pela indiferença. O 
feminicídio, o submundo das 
prisões e a  criminalização da-
queles que defendem os direi-
tos humanos reclamam vigo-
rosas ações em favor da vida e 
da dignidade humana”. (Fonte: 
Rede Brasil Atual)

Neste Dia das Mães, a dica da BLACK+DECKER é mais do que um presente, é um gesto de 
carinho. A sugestão é que filhos e filhas surpreendam suas mães com uma receita exclusiva neste 
dia: Lasanha de Bacalhau ao Molho de Creme de Leite, Curry e Abobrinha. A receita foi elabo-
rada por Dinah Saeko Futata e Marcia Helena Bisi de Azevedo, alunas do curso de Cozinha da 
Escola Técnica Estadual Júlio de Mesquita, em Santo André (SP). Veja a seguir o passo-a-passo:
INGREDIENTES
700g de bacalhau em lascas
300g de massa para lasanha
1 cebola
4 dentes de alho
30ml de leite
5g de curry
2 abobrinhas médias
100g de manteiga
500ml de creme de leite fresco
600g de muçarela
75g de queijo parmesão ralado
20ml de azeite
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto

DIA DAS MÃES
Surpreenda sua mãe com uma 

Lasanha de Bacalhau exclusiva

MODO DE PREPARO 
DO RECHEIO

Dessalgue o bacalhau, já em 
lascas, em água gelada por pelo 
menos 12 horas, realizando a 
troca por duas vezes. A cada 
troca de água, verifique a quan-
tidade de sal do bacalhau para 
que não fique totalmente sem 
sal ou muito salgado. Na Pane-
la Elétrica Multifuncional P500 
Black+Decker, ferva água e 
acrescente as lascas de baca-
lhau por um minuto. Escorra o 
bacalhau e reserve a água uti-
lizada para cozinhar a massa. 
Em outra panela acrescente o 
azeite e refogue a cebola e o 
alho, em seguida acrescente 

o bacalhau, refogando rapida-
mente. Tempere com sal e pi-
menta do reino a gosto.

MODO DE PREPARO 
DA MASSA

Ferva a água reservada do 
cozimento do bacalhau e vá 
acrescentando aos poucos a 
massa de lasanha, caso a água 
não seja suficiente, acrescente 
mais verificando a quantidade 
de sal. Cozinhe a massa dei-
xando ao dente, com cuidado 
para não deixar muito mole.

MODO DE PREPARO 
DO MOLHO

Dissolva o curry no leite 
e reserve. Rale as abobrinhas 
em tiras grossas. Em uma pa-

nela derreta a manteiga, acres-
cente a abobrinha ralada e re-
fogue rapidamente, desligue o 
fogo e acrescente o creme de 
leite e o curry.Tempere com 
sal e pimenta do reino a gosto.

FINALIZAÇÃO 
DA RECEITA

Em um refratário, colo-
que um pouco de molho e vá 
montando camadas de mas-
sa, muçarela, molho, massa, 
bacalhau e assim sucessi-
vamente, deixando a última 
camada de massa. Finalize 
com queijo parmesão e leve 
ao Forno Elétrico de 50 Li-
tros FT50 preaquecido a 
180˚graus para gratinar.
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Ainda estão à venda os in-
gressos antecipados para a 4ª 
edição da Queima do Alho na 
Roça, que acontece dia 19 de 
maio (domingo) das 10 às 18 
horas, no Centro de Eventos 
Paulo Prata.

O evento, que já se tornou 
tradicional no município, atrai 
todos os anos um bom públi-
co para saborear o prato. “O 
evento vai valorizar e difundir 
a música sertaneja e a cultura 
caipira”, antecipa o presiden-
te Amadeu Ferreira Dutra, do 
Rotary Club de Barretos.

O convite está sendo ven-
dido a R$ 50 e dá direito ao 
almoço. O camarote para qua-
tro pessoas por R$ 500 é all 
inclusive (almoço e bebidas). 

O criatório Fábio Zucchi 
Rodas, pertencente à Fazen-
da Água Milagrosa, ficou em 
primeiro no ranking de cria-
dores e expositores da raça 
tabapuã no Brasil.

A apuração, feita pela Asso-
ciação Brasileira de Criadores 
de Tabapuã, a ABCT, é referen-
te ao ano de 2018. É o sétimo 
ano consecutivo que a FAM, 
como a propriedade é chama-
da, recebe o reconhecimento 
máximo do setor. O anúncio foi 
feito durante a 85 edição da Ex-
pozebu, maior feira de animais 
zebuínos do mundo.

Na Expozebu, o criatório 
Fábio Zucchi Rodas também 
ficou com o título de melhor 
criador e melhor expositor 
da raça Tabapuã. Com 808 
pontos, o plantel da Água Mi-
lagrosa garantiu o primeiro 
lugar no ranking de melhor 
criador e 780 pontos na cate-
goria expositor. O tratador da 

fazenda, Jesus Perpétuo Sera-
fim de Souza, levou o título de 
melhor tratador.

No julgamento da raça Ta-
bapuã, mais destaques com 
Alasca FIV que foi a campeã 
bezerra; Aqua FIV, a campeã 
novilha menor e Vinho FIV 
que foi o campeão Júnior 
Maior. O criatório também 
ganhou na categoria Progê-
nie Jovem de Mãe, com Palas 
FIV de Tabapuã e progênie 
Jovem de Pai e de Pai, com 
Radiado FIV.

GENÉTICA 
DIFERENCIADA

Os animais da Fazenda 
Água Milagrosa participam 
do Programa de Melhora-
mento Genético de Zebuínos 
(PMGZ), promovido pela As-
sociação Brasileira de Criado-
res de Zebu (ABCZ).

O plantel também é subme-
tido, periodicamente, a provas 
de ganho de peso da institui-

ção que identificam animais 
com alto desempenho produ-
tivo e biotipo mais adequado 
para produção de carne.

O excelente tratamento 
dado aos animais e as vanta-
gens da raça fazem com que 
o Tabapuã da Fazenda Água 
Milagrosa venha conquistando 
inúmeros prêmios. Na proprie-
dade, está localizada a maior 
sala de troféus do país. São 
mais de 1,9 mil conquistas do 
Tabapuã em diferentes julga-
mentos e provas pelo Brasil.

Todos os animais da raça 
Tabapuã da Fazenda Água 
Milagrosa, gerados a partir 
de fertilização in vitro, são 
certificados por meio de seu 
DNA, que comprova origem, 
filiação, registro e produção, 
de acordo com protocolos do 
Ministério da Agricultura e 
registro na Associação Brasi-
leira de Criadores de Zebus 
(ABCZ).

Mayck & Lyan é atração da Queima do Alho na Roça dia 19 de maio
Entre as atrações, estão a du-
pla Mayck&Lyan, que já fo-
ram bem elogiados por duplas 
de renome nacional.

“Mayck tem uma voz grave, 
impressionante. Lyan é o me-
lhor segunda voz dos últimos 
tempos, além de ser um exímio 

violeiro”, comenta a dupla Chi-
tãozinho e Xororó em depoi-
mento. A dupla Divino& Do-
nizete também estará presente 
com suas modas sertanejas. 

O evento é promovido pelo 
Rotary Club de Barretos em 
parceria com a NR Eventos, 

que conta com conhecimento 
em grandes eventos na região. 
O evento é 100% beneficen-
te e terá renda revertida para a 
construção da Casa do Rotary 
de acolhimento de pacientes do 
Hospital de Amor e da Casa de 
Convivência Dr. Mariano Dias.

O nome Queima do Alho é dado a tradição da culinária das comitivas de peões de boiadeiro e 
se tornou, há vários anos, uma das principais atrações da Festa do Peão de Barretos, composto 
de arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e churrasco. As cervejas Itaipava Premium e 
Petra terão exclusividade no evento. Estas cervejas são produzidas com malte e lúpulo, e são 
direcionadas para pessoas requintadas. Pontos de vendas:Os convites estão sendo vendidos 
no 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 à disposição na 
Natália Girardi Ateliê, na rua 26 nº 1869 e aceita cartão de crédito e débito.

O período de inscrições 
para o concurso público do 
Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP) foi prorrogado até as 
14h do dia 15 de maio, con-
forme publicação no Diário 
Oficial do último sábado (4). 
Os interessados em uma das 
400 vagas ofertadas devem 
acessar o site da Fundação 
Carlos Chagas, organizadora 
da seleção, emitir e pagar o 
boleto até o horário limite.

São oportunidades para 
níveis médio e superior com 
salários iniciais de R$ 1.863 
e R$ 4.657,50. A taxa de 
inscrição custa R$ 45 para o 
emprego público de oficial 
de trânsito e R$ 75 para o de 
agente de trânsito. O candi-
dato pode prestar o concur-
so para as duas carreiras. As 
vagas abrangem todas as re-

giões administrativas do Es-
tado e estão distribuídas entre 
224 cidades.

Idade mínima de 18 anos 
completos até a data de ad-
missão, CPF regular, não ter 
antecedentes criminais e estar 
em dia com a Justiça Eleito-
ral são alguns dos requisitos. 
Para ser agente de trânsito é 
exigido portar Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), 
no mínimo, na categoria B.

Provas – A data da prova 
está mantida para o dia 7 de 
julho. Na parte da manhã será 
aplicada para oficial e no pe-
ríodo da tarde para agente. O 
candidato poderá se inscrever 
para as duas carreiras, indi-
cando o código da opção e a 
cidade da vaga a qual preten-
de concorrer.

Os horários e os locais se-
rão informados diretamente 

aos candidatos pela Fundação 
Carlos Chagas. A publicação 
do edital de convocação para 
as provas está prevista para o 
dia 14 de junho. 

A prova objetiva trará 60 
questões de múltipla escolha 
de conhecimento geral e es-
pecífico, com pesos diferen-
tes. Além disso, haverá uma 
prova discursiva (redação). O 
tempo máximo para conclu-
são será de 4h30.

O conteúdo abrange por-
tuguês, matemática e ra-
ciocínio lógico, noções de 
informática, Direito Consti-
tucional, Direito Administra-
tivo e legislação de trânsito 
(Código de Trânsito Brasi-
leiro e resoluções do Conse-
lho Nacional de Trânsito). 
Importante ressaltar que não 
será permitido zerar em ne-
nhuma das disciplinas.

Concurso público Detran.SP: inscrições 
prorrogadas até as 14h do dia 15 de maio
São oferecidas 400 vagas de níveis médio e superior em 224 

cidades com salários iniciais de R$ 1.863 e R$ 4.657,50

Fazenda Água Milagrosa é a melhor 
criadora de Tabapuã do Brasil

Classificação é realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Tabapuã
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Barretense conquista dois troféus no estadual de fisiculturismo 
e se classifica para brasileiro

O barretense Sérgio de Cas-
tro Roque, de 35 anos de idade, 
conquistou dois troféus (segun-
do e terceiro lugar) no Campe-
onato Estadual de Fisiculturis-
mo, além de garantir vaga para 
o campeonato brasileiro.

Na categoria Bodybuil-
ding – Men Perfomance (até 
1.72 metro e 75 quilos), Sér-
gio conquistou o vice-cam-
peonato numa disputa com 
oito concorrentes. Na Class 
até 1.72 metro, ficou com o 
terceiro lugar dentre cinco 
competidores.

O Campeonato Brasilei-
ro será disputado em Santo 
Amaro, no dia 25 de maio. Se-
gundo Sérgio, se no brasileiro 
se classificar entre os três pri-
meiros colocados, garantirá 
vaga para participar do mun-

Em jogo válido pela Liga de Porto Ferreira, a equipe de vôlei infanto-juvenil (16 e 17 anos), da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer enfrenta Limeira, naquela cidade, neste sábado (11). O sexteto barretense é 
dirigido por Fernandinho Ferreira. No dia 18 de maio, a equipe participa de um festival que será sediado em 
Barretos, por meio da secretaria. Disputam, também, as equipes de Franca, Itobi e Ribeirão Preto.

Vôlei masculino infanto-juvenil 
de Barretos enfrenta Limeira

dial na cidade de Belfast, ca-
pital da Irlanda do Norte, no 
dia 8 de junho.

“Comecei treinar em 
2001 e decidi participar de 
competições fazem meses. 
Tenho esse esporte como 
hobby. O custo é alto com 
alimentação e suplementos. 
Além dos treinos diários, 
preciso comer cerca de 1,2 
quilos de carne por dia – en-
tre bovina, peixes e frango 
ou 18 claras de ovo”, expli-
cou Sérgio, que agradeceu a 
prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer.

“Procurei a secretaria e 
fui recebido pelo secretário 
de Esportes e Lazer, Lilico, 
que me atendeu e confirmou 
prontamente a ajuda da pre-

feitura com inscrição, trans-
porte e alimentação, que foi 
fundamental para minha par-
ticipação na competição”, 
destacou o atleta.




