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Barretos terá, neste sábado, mais um Dia D 
de vacinação contra Sarampo e Poliomielite

A secretaria municipal de 
Saúde realiza neste sábado, 1º 
de setembro, das 8 às 16 horas, o 
terceiro dia D da Campanha Na-
cional de Vacinação contra a Po-
liomielite e o Sarampo. Em Bar-
retos, foram vacinados 67,08% 
do público alvo, equivalente 
a 3.650 crianças. A campanha 
teve inicio em 4 de agosto e se 
encerraria nesta sexta-feira (31).

Devido à baixa adesão da 
população e atendendo soli-
citação do Departamento Es-
tadual de Saúde, o município 
intensificará a campanha de 
vacinação, com objetivo de 

atingir a meta de 95% das 
crianças com idade entre um 
ano e cinco anos incompletos 
(4 anos, 11 meses e 29 dias). 

As unidades de saúde que 
funcionarão neste sábado se-
rão: Postão, CSU, Marília, 
América, Barretos 2, Derby 
Club e Ibirapuera.

De acordo com Vanessa 
Jodas, coordenadora da Vigi-
lância Epidemiológica, é mais 
uma oportunidade para os 
pais ou responsáveis levarem 
as crianças que ainda não va-
cinaram nas unidades de saú-
de em um dia alternativo.

A prefeitura de Barretos 
anunciou nesta semana o início 
das atividades do SIM (Serviço 
de Inspeção Municipal).

“O órgão nada mais é que a 
versão municipal do SIS (Ser-
viço de Inspeção Estadual) e o 
SIF (Serviço de Inspeção Fede-
ral), que terá uma equipe com 
um médico veterinário, um 
agente de Inspeção Sanitária, 
uma agente administrativo, que 
atuará com suporte da VISA 
(Vigilância Sanitária)”, expli-
cou o secretário municipal de 
Saúde, Alexander Stafy Franco.

A fiscalização será feita ex-
clusivamente em produtos de 
origem animal, com verifica-
ção da qualidade e procedência. 
O SIM está sendo implantado 
com base em lei municipal.

“Os três órgãos fiscalizam 

Barretos ganha Serviço de Inspeção Municipal

a produção de origem animal 
como linguiças, mel e carnes, 
entre outros embutidos, além de 

ovos, etc. Qualquer produto sem 
certificação pelo SIM, SIF e SISP 
são considerados clandestinos e 

automaticamente são apreendi-
dos e inutilizados pela VISA”, 
acrescentou o secretário.

Convocamos os interessa-
dos nas casas do Residencial 
São Francisco a comparecerem 
no Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais com ur-
gência. Não é preciso esperar a 
ligação. Esta convocação é dire-
cionada a aqueles servidores pú-
blicos municipais que já fizeram 
sua pré-inscrição e também para 
aqueles que ainda não fizeram.

As casas do residencial 
São Francisco, que antes se 
enquadravam no Programa 
Minha Casa Minha Vida 2 
agora está no MCMV 1,5. 
Assim, o valor do imóvel 
caiu para R$122.000,00. Ou-
tra mudança é que agora o 
subsídio é maior e a entrada 
e parcelas são menores.

Para se ter uma ideia, nes-
ta nova condição, tem casas 
sendo negociadas com entrada 
zero. É claro que tudo depende 
de vários fatores e é, por isso, 
que é tão importante compa-
recer ao sindicato para fazer a 
simulação junto ao Correspon-
dente Caixa.

Uma nova condição é de 

ATENÇÃO
Sindicato convoca servidores interessados 

em casas do Residencial São Francisco

que a renda familiar seja de 
até R$ 2.600,00; porém, é im-
portante apresentar seu caso 
ao Correspondente Caixa para 
que seja analisado, mesmo que 
sua renda familiar seja maior.

Procure Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais com 
cópia simples dos seguintes 
documentos: RG, CPF, com-
provante de endereço (de prefe-
rência conta de luz, não precisa 
estar no próprio nome), os 2 
últimos holerites (não pode ter 
férias nem 13º), certidão de nas-
cimento ou casamento (no caso 
de separado, divorciado ou viú-
vo, apresentar as devidas aver-
bações ou atestado de óbito), 
se tiver filhos menores de idade 

(certidão de nascimento dos fi-
lhos) e número do PIS/PASEP. 
Em caso de pessoas casadas, 
devem ser apresentados os do-
cumentos dos dois cônjuges.

O horário de atendimento 
é de segunda a sexta-feira, 
das nove às 17 horas.

Não se esqueça. Esta pode 
ser a chance de realizar o seu 
sonho da casa própria, por 
isso, vá conhecer as novas 
condições e fique atento. Cada 
caso é diferente do outro. 
Muitas pessoas estão ficando 
surpresas com as novas condi-
ções oferecidas. “A simulação 
do seu amigo, vizinho ou de 
qualquer outra pessoa não é a 
mesma que a sua”.

No Projeto Mãos na Terra, 
alunos da APAE de Barretos 
plantam, cuidam e colhem 
hortaliças para o consumo 
próprio dentro da entidade e 
também em suas casas. O pro-
jeto é considerado um sucesso 
tão grande que, atualmente, o 
excedente é colocado à venda. 

Alunos da entidade parti-
ciparam, no dia 25, do Desfi-
le de Aniversário de Barretos, 
na ala da Coordenadoria da 

Pessoa com Deficiência. Na 
oportunidade, o aluno Edvaldo 
Chaves entregou ao prefeito 
Guilherme Ávila (foto), uma 
cesta com amostras de horta-
liças produzidas pelo projeto.

“É um projeto muito espe-
cial, onde os alunos da APAE 
se descobrem produtivos, sendo 
isso fator importante para elevar 
a autoestima de cada um e pro-
porcionar melhor qualidade de 
vida”, comentou o prefeito.

Integrante da APAE entrega 
hortaliças ao prefeito durante desfile

Os restos mortais do terceiro 
bispo diocesano, dom Pedro Fré, 
falecido em abril de 2014, chega-
rão nesta sexta-feira (31), no final 
da tarde à cidade de Barretos. Às 
19h, na Catedral de Barretos, ha-
verá a Missa de Corpo Presente 
e, em seguida, será feita a inuma-
ção na cripta onde já está sepul-
tado o primeiro bispo diocesano, 
dom José de Matos Pereira. Al-
guns padres da diocese acom-
panharão o traslado. Na manhã 
desta sexta, no Memorial dos 
Padres Redentoristas, ao lado da 
Basílica Velha de Aparecida, será 
celebrada uma missa e, em se-
guida, serão entregues os restos 
mortais ao atual bispo, dom Milton 
Kenan Júnior, que acompanhará 
o translado até Barretos.

Restos mortais 
de dom Pedro Fré 
serão sepultados 

na Catedral 
nesta sexta-feira
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Opinião

» CIPRIANO ESTÁ SEMPRE JUNTO COM O PODER
Vereador Aparecido Cipriano (PP) disse que admira a co-

ragem dos ex-prefeitos Uebe Rezeck (MDB), Emanoel Car-
valho (PTB) e do atual chefe do Executivo, Guilherme Ávila 
(PSDB). “Sempre estive ao lado deles”, comentou.

» RECINTO ESTÁ MEIA BOCA, SEGUNDO LEONEL
Na tribuna da Câmara Municipal, o vereador Nestor Leonel 

(DEM) afirmou que muita coisa precisa ser adequada no Recin-
to Paulo de Lima Correa. “O local não está 100%”, comentou.

» ELEFANTE BRANCO NUNCA PERDE A MAJESTADE
Segundo o vereador Carlão do Basquete (PROS) o Recinto 

Paulo de Lima Correa já foi e pode retornar a ser um elefante bran-
co se não houver utilização permanente do local. O parlamentar 
está preocupado com a ocupação do berço do rodeio barretense.

» PAULA LEMOS QUESTIONA REFORMA
Requerimento da vereadora Paula Lemos (PSB) questio-

na a recente reforma do Recinto Paulo de Lima Correa. O 
documento foi aprovado na última sessão ordinária do Le-
gislativo barretense.

» A REUNIÃO DA BACIA
Reunião Extraordinária do Conselho da Bacia Hidrográ-

fica do Baixo Pardo e Grande está marcada para quarta-feira 
(5), às 8h30, na Câmara Municipal.

» CÂMARA RETOMA SESSÕES NA SEGUNDA
Câmara Municipal de Barretos tem sessão ordinária pre-

vista para a próxima segunda-feira (3), às 20 horas.

» CORREA PEDE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA
Vereador Paulo Correa (PR) solicitou informações sobre o 

monitoramento de segurança por câmeras e sobre a instalação 
de bolsões de estacionamento em torno do Fórum de Barretos.

» OTÁVIO BATE PALMAS PARA O CACILDO
Câmara Municipal aprovou requerimento de autoria do 

vereador Otávio Garcia (DEM) com votos de congratulações 
e aplausos ao comunicador Cacildo Júnior, pela 19ª edição 
do “Diploma Orestes de Ávila”. O evento aconteceu no dia 
19, no Ponto de Pouso, no Parque do Peão.

» DUTRA LOUVA E CONGRATULA
Também foram aprovados pelo Legislativo barretense 

votos de louvor e congratulações à organização da 1ª Sema-
na de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Bar-
retos e ainda à organização da campanha de conscientização 
da vacinação contra sarampo e poliomielite em Barretos. Os 
requerimentos são de autoria do vereador Dutra (PSDB).

» DEMANDA REPRIMIDA PREOCUPA TUCANO
Vereador Almir Neves (PSDB) solicitou informações ao 

prefeito Guilherme Ávila (PSDB) sobre demanda reprimida 
referente a exame de ressonância magnética em Barretos

» EURIPINHO SOLICITA NOVO FEIRÃO
Vereador Euripinho (PDT) voltou a reivindicar a realiza-

ção de um feirão de emprego na cidade.

» SANTOS QUER AVENIDA RECAPEADA
O recapeamento da Avenida Central, no bairro Frigorífi-

co, defronte a Estação de Tratamento de Esgoto, foi solicita-
do pelo vereador Elson Santos (PRB).

» BETIM PEDE PARA TAPAR BURACOS

Vereador Betim da Comunidade (PSDB) pediu para a pre-
feitura tapar os buracos na Rua Paraguai, no bairro América,

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é: “As barbas do impera-

dor”, de Lilia Moritz Schwarcz, publicado pela editora Com-
panhia das Letras.

Elaine Ribeiro
Psicóloga clínica e 

organizacional da Fundação 
João Paulo II/Canção Nova

“O Brasil não é um país sério”
Mais uma vez, Celso Tracco, economista e escritor, autor do livro “Às Margens do Ipiranga - a esperança em sobreviver numa 

sociedade desigual”, ocupa nosso espaço de opinião, apresentando sua visão sobre o Brasil em que vivemos na atualidade.

O Brasil está passando por 
uma das mais graves crises de 
sua história. Temos um déficit 
fiscal de R$ 140 bilhões, um 
modelo previdenciário inviá-
vel em médio prazo, um sis-
tema político falido, uma edu-
cação de péssima qualidade.

Cerca de 140 pessoas mor-
rem por dia em hospitais e pos-
tos de saúde públicos, a maio-
ria por falta de atendimento. 
Uma infraestrutura (transpor-
tes, energia, recursos hídricos) 
deficiente, que encarece a pro-
dução de bens, 27 milhões de 
desocupados, uma insegurança 
jurídica que inibe investimen-
tos, com mais de 63.000 bra-
sileiros assassinados em 2017. 

Parar de fumar
Um exercício de autoconhecimento e determinação

O tabagismo é um vício 
que vai além do gesto de le-
var o cigarro à boca. Ele leva 
a pessoa a desenvolver dois 
tipos de dependência: a física/
química e a comportamental.

A necessidade de fumar 
se torna cada vez maior e o 
fumante tem dificuldade de 
interrompê-la à medida que 
a dopamina liberada pelo cé-
rebro aumenta a sensação de 
prazer, fazendo com que esta 
compulsão seja mantida e até 
cresça, pois cada vez mais 
será necessário consumir ni-
cotina para manter os níveis 
de satisfação.

Nessa compulsão, a vi-
são sobre as vantagens dadas 
ao uso do tabaco aumenta: 
fumo para socializar, relaxar, 
distrair, após refeições, para 
acompanhar a bebida, para sair 
de casa ou enfrentar situações 
estressantes. Com essa atitude, 
o tabagista pode aumentar em 
duas vezes os problemas car-
díacos, as chances de desen-
volver um enfisema pulmonar, 
câncer de boca e pulmão,que-
da no desempenho pulmonar, 
doenças respiratórias, entre 
outros problemas.

A dependência compor-
tamental é uma barreira a ser 
transposta. Muitas vezes, é 
feita uma associação de que o 
cigarro pode trazer benefícios 
tais como alívio do estresse, 
perda de peso, ser relaxante. 
Porém, a prática clínica reve-
la o contrário: a nicotina é um 
estimulante que faz com que 
o coração acelere e a pressão 
arterial aumente, sendo neces-
sária uma quantidade maior de 

nicotina para se manter “bem”. 
Quando isto não ocorre, há 
uma sensação de desconforto.

O sentir-se melhor fumando 
tem a ver com atribuir ao cigar-
ro um momento de pausa para 
que ele tenha controle de sua 
vida. Fumar exige uma respi-
ração calma, logo, a sensação é 
de relaxamento; porém, a mes-
ma respiração sem a nicotina, 
também produz o mesmo efei-
to. Associa-se, portanto, que o 
cigarro acalma e não suas atitu-
des com relação aos problemas, 
o que é errôneo.

As primeiras semanas sem 
cigarro são difíceis: tristeza, 
irritabilidade, insônia, excesso 
ou falta na alimentação, entre 
outros sinais relacionados à 
abstinência aparecerão; porém, 
tendem a diminuir no prazo de 
30 a 90 dias. Por tudo isto, esse 
começo é tão importante.

A necessidade ou fissura 
pelo cigarro é diferente para 
cada pessoa, mas  aparecerá 
e, nessa hora, é importante ter 
clareza de outras dependências 
que podem surgir e acompa-
nhamento médico e psicológi-
co para o abandono do vício e 
a manutenção de sua decisão.

Falsas crenças estabele-
cidas com o uso do cigarro, 
como: vou engordar quando 
parar de fumar; não há prazer 
sem cigarro; fumar elimina o 
estresse; ou a vontade de fu-
mar não passa, são falácias 
que precisam ser descons-
truídas e descondicionadas. A 
psicoterapia ajuda nessa com-
preensão; a ter novos sentidos 
para a vida e descobrir as for-
mas de lidar com a “incontro-

lável” vontade de fumar.
Contudo, é essencial que 

o fumante tenha uma firme e 
clara decisão, pautada numa 
melhora ampla em sua quali-
dade de vida, que, sim, será 
exigente e, por isso, necessita 
de apoio especializado, bem 
como da família e dos amigos.

Não estranhe, nem desista, 
se neste processo você viven-
ciar raiva, arrependimento, 
uma vontade incontrolável de 
fumar, ter várias contrarieda-
des, recaídas. Tenha certeza 
que a sua revisão de hábitos 
para uma nova vida lhe trará 
muito mais benefícios. Esteja 
firme e convicto do seu pro-
pósito e siga em frente.

Até quando suportaremos esse 
estado de calamidade pública?

Em 45 dias, teremos elei-
ções para cargos do executivo 
(presidente e governadores) e 
para o legislativo (senadores, 
deputados federais e deputa-
dos estaduais).

Grande parte da população 
anseia por mudanças e trans-
formações urgentes. Já não 
aguentamos mais a corrupção 
endêmica, o desperdício de 
dinheiro público, os privilé-
gios dos agentes públicos.

Recentemente, a presiden-
te do STF, declarou que: “o 
cidadão deve estar cansado de 
todos nós”, referindo-se aos 
ocupantes das nossas institui-

ções republicanas. Trágica e 
verdadeira constatação. Mas 
o próprio poder judiciário 
aprovou um aumento de 16% 
no salário da magistratura, 
alegando que estão na penúria 
(sic). Comparando: o salário 
médio mensal da classe traba-
lhadora gira em torno de R$ 
2.200,00 enquanto “apenas” 
o auxílio moradia dos juízes 
é de R$ 4.700,00. Até quando 
aceitaremos privilégios com 
dinheiro público?

Vexames continuam acon-
tecendo diariamente. O líder 
nas pesquisas de intenção de 
voto para presidente foi jul-
gado, condenado e está preso. 
No entanto, seu partido clara-

mente zomba da lei. Sabedor 
que o sistema jurídico tem 
recursos “ad infinitum”, pro-
cura enganar o eleitor, usando 
de todas as artimanhas para 
postergar ao máximo a de-
cisão do TSE, a respeito da 
elegibilidade do “candidato” 
presidiário. Uma situação, 
no mínimo, constrangedora 
para o nosso processo eleito-
ral. Até quando aguentaremos 
essa (in)justiça?

“O Brasil não é um pais sé-
rio”, a frase bem conhecida e 
atribuída a Charles de Gaulle, 
na verdade não é dele. Entre 
1961 e 1963, Brasil e França 
tiveram um contencioso, bar-
cos franceses vinham pescar 
lagostas na costa brasileira. 
Uma tensão militar se estabe-
leceu entre os dois países. Em 
meio à pendenga, Moreira da 
Silva, cantor, lançou um sam-
ba intitulado “A lagosta é nos-
sa”, que satirizava a situação. 
Um diplomata brasileiro que 
participava das conversações 
com os franceses, ouvindo o 
samba, proferiu então a frase, 
que se tornou famosa.

Até quando continuaremos 
a fazer piadas com situações 
sérias?
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Parabéns para Vanessa Ramos que brindou mais um ano 
de vida segunda-feira (27). A campina-verdense que volta 

e meia está em Barretos visitando seus familiares, foi 
bastante felicitada por seus familiares, amigos, e o carinho 

especial ficou por conta do marido Giovani, e dos filhos, 
Filipe e Giovanna. Felicidades!!!

Flash em Patrícia Torres e Rodrigo Alves da Silva, casal apaixo-
nado, que curtiu em clima de romance, os shows e as músicas 

de Chitãozinho & Xororó, Henrique & Juliano, e Gusttavo 
Lima, no último sábado da festa do peão. Tudo de bom!!!

Em férias, o casal, Aninha Pedro e Marco Ortega escolheram o 
Rio de Janeiro como destino da viagem desse ano, onde eles 

aproveitaram cada minuto na cidade maravilhosa para conhe-
cer os inúmeros pontos turísticos que ela tem a oferecer, e cla-
ro que a foto no Cristo Redentor não poderia faltar. Sucesso!!!

A pequena Sophia Oliveira da Silva completou seu 1° ani-
nho na última quarta-feira (29), mas a comemoração pelo 
seu aniversário acontecerá no domingo 02/09 com a pre-

sença de toda sua família, em especial dos pais, Sebastião 
Carlos e Débora, dos irmãos, Júlia Helena e Marco Antônio. 

Parabéns!!! (foto: Camila Siqueira)

Destaque para a empresária Elaine 
Mussa que curtiu a festa do peão 

usando o boné da grife Bode Bruto

Profissional do mais alto gabarito e mãezona de mão 
cheia, Fabiola Correia assistiu às finais do rodeio in-

ternacional no camarote Arena Premium com os filhos 
Caique e Rodrigo. Um luxo!!!

Os coreógrafos, Maycon Legri e Jean Carlos, chamaram atenção 
do funkeiro Jerry Smith. Eles refizeram a coreografia da música 

Kikadinha. Jerry, não hesitou e postou o vídeo em seu Insta-
gram pessoal @jerrysmithoficial. E vale a pena você conferir 

mais trabalhos dos coreógrafos de Colina/SP @maycon.legri e @
jjramps de Barretos/SP. Sucesso!!! (foto: Willian Henrique)

Corajoso, lutador, 
dedicado a família 

e a educação 
dos filhos, esse 

é Leonardo Vinci 
Moreira Junquei-

ra Franco, que 
brindou mais 

um aniversário 
quarta-feira (29), 

sendo bastante 
felicitado por fa-

miliares e amigos, 
e o carinho espe-

cial ficou por conta 
da esposa Ângela 
e dos filhos, João 

Pedro e Heloísa. 
Parabéns!!!

Sobre viver, sorrir e ser muito feliz. Este é o lema 
da professora Karina Rocha, que esbanja boa 
forma e encanta a todos com a sua simpatia.

Domingo 02/09 é dia de festa para 
Maicon Zanon, que brinda mais um ano 

de vida, e festejará a data ao lado dos 
amigos e familiares. Tudo de bom!!!

Quem comemorará mais um ano de vida, no próximo dia  04, é o diretor cultural do Rio das 
Pedras, Sinomar da Mata. Na foto, ao lado da esposa Neusa Eli Carvalho Mata!
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A primeira “Semana de Va-
lorização do Patrimônio Histó-
rico e Cultural do Município de 
Barretos” foi aberta na última 
segunda- feira (27) e encerrada 
nesta quinta-feira (30),, com a 
participação de estudantes, pro-
fessores, autoridades e comuni-
dade em geral.

O evento teve suas ativi-
dades desenvolvidas na sede 
do Instituto Federal - campus 
Barretos, com a realização de 
duas palestras relacionadas ao 
patrimônio do município. O 
vereador Raphael Dutra, au-
tor da lei que instituiu o even-
to no calendário municipal, 
ressaltou a realização como 
necessária e fundamental ao 
desenvolvimento da cidade.

Dutra formou a mesa de 
abertura do evento acompa-

nhado pelo secretário muni-
cipal de Cultura, João Batista 
Chicalé; pela coordenadora 
do evento, Sueli Fernandes; 
pela diretora do IFSP cam-
pus Barretos, Juliana Pi-
menta; pelo coordenador do 
curso de Turismo do IFSP, 
Alexandre Fonseca Prado; 
e pelo coordenador do cur-
so de História da Faculdade 
Barretos, Pedro Victorasso.

Segundo o secretário João 
Batista Chicalé, “é mais um 
evento importante com foco 
não só na promoção de traba-
lhos relacionados ao patrimô-
nio da cidade, mas também na 
orientação da população”.

Na oportunidade, Janaína 
Rondini, aluna da instituição, 
apresentou seu projeto de pes-
quisa intitulado “Monumen-

tos Históricos: conhecimentos 
do passado para a valorização 
da atividade turística”.

O trabalho tem por objetivo 
diagnosticar o conhecimen-
to da comunidade barretense 
sobre a história da cidade e, a 
partir desse diagnóstico, veri-
ficar se a construção dos mo-
numentos “Homenagem às 
famílias Barreto e Marques” 
e “O Berranteiro” será impor-
tante para a preservação, a va-
lorização e a disseminação da 
cultura do município.

Na sequência foi ministra-
da a palestra “Os bastidores 
do trabalho no Museu Ruy 
Menezes”, pela museóloga 
Raquel Milagres de Mattos, 
gestora do Museu Histórico, 
Artístico e Folclórico “Ruy 
Menezes”, desde 2012.

A “Arena da Ciência”, ins-
talada no Rancho do Peãozinho 
do Parque do Peão, durante a 
63º Festa do Peão de Boiadeiro 
de Barretos, promoveu experi-
ências únicas às crianças que 
lá marcaram presença.

Aprender a andar no ‘sla-
ckline’; ter contatos com experi-
mentos de química, física, sobre 
reciclagem, entender o cultivo 
da horta hidropônica (que dis-
pensa a necessidade do solo); e 
participar da contação de histó-
ria infantil por meio do teatro in-
terativo, entre muitas outras ati-
vidades educativas e lúdicas em 
diversas áreas do conhecimento.

Todas essas atividades foram 
desenvolvidas no Rancho do 
Peãozinho durante a 63ª Festa do 
Peão de Boiadeiro de Barretos, 
que recebeu milhares de visitas.

“Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural 
de Barretos” teve participação de autoridades e comunidade

Milhares de visitantes passam 
pela “Arena da Ciência do 

Unifeb” durante a Festa do Peão

Foram contabilizadas mais 
de 60 mil visitas no local, em 
seu período de funcionamen-
to. Deste total, mais de oito 
mil eram estudantes das es-
colas municipais, estaduais e 
particulares de Barretos e de 
14 cidades da região. Além 

disso, a arena registrou visi-
tantes de dois municípios do 
estado de Minas Gerais, ins-
tituições e casas assistenciais.

O projeto é uma realização 
do Unifeb Barretos em parce-
ria com a Associação de “Os 
Independentes”.
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Conquista em Barretos marca o adeus de Bipolar das arenas
Paulo Emilio anuncia aposentadoria de um de seus atletas mais vitoriosos após animal levar a fivela de melhor touro do Rodeio Internacional de Barretos 2018

Bipolar, da Cia. de Rodeio 
Paulo Emílio, um dos touros 
mais premiados (e temidos) 
da história dos rodeios, está 
dando adeus às arenas, terri-
tório que ele dominou nos úl-
timos seis anos, sempre com 
performances em alto nível.

Sua última disputa foi na 
final da 63ª Festa do Peão 
de Barretos, o maior rodeio 
da América Latina, no últi-
mo domingo, 26 O touro de 
1.100 quilos desbancou o fa-
vorito Danilo Torres Sobrinho 
em apenas quatro segundos. 
Bipolar foi ovacionado pelo 
público e recebeu a fivela de 
melhor touro do Rodeio Inter-
nacional de Barretos 2018.

“Bipolar superou todas as 
expectativas de um touro atle-
ta. Geralmente, eles competem 
de três a quatro anos, mas ele 
é diferente, manteve o alto ní-
vel desde o início da carreira 

HALL DA FAMA - O tropeiro Paulo Emílio Marques tam-
bém era dono do lendário Bandido, que morreu em 2009, 
decorrente de um câncer. Hoje Bandido tem um monu-
mento no Parque do Peão de Barretos e, no mês passado, 
o mundo do rodeio perdeu o touro Agressivo, sucessor de 
Bandido, aos 17 anos, por complicações devido à idade 
(um memorial em homenagem a Agressivo será construí-
do na fazenda Santa Martha, em Icém-SP, centro de treina-
mento e celeiro dos touros atletas de Paulo Emílio).

e continuou assim durante seis 
anos. Agora é hora de descan-
sar”, disse o tropeiro e dono do 
animal, Paulo Emílio Marques.

Não é possível cravar o 
número exato de peões que 
Bipolar derrubou em compe-
tições de rodeio, mas Paulo 
Emílio estima que sejam mais 
de 700. Apenas dez consegui-
ram parar em cima dele. Bipo-
lar tem mais de 80 fivelas de 
premiações em campeonatos 
e foi eleito melhor touro do 
ano em 2012, 2016 e 2017.

“Esse touro precisa ser es-

tudado. A idade desse touro 
mostra o que os bons tratos 
fazem. Imagina um homem 
de 55 anos sendo titular da 
Seleção Brasileira. É esse 
touro aí. Ele sabe usar a fren-
te como nenhum touro que eu 
já vi na minha vida inteira. 
Isso porque eu tenho 38 anos 
de rodeio. Bipolar vai entrar 
para a história”, disse o co-
mentarista de rodeio, Emílio 
Carlos do Santos, conhecido 
como Kaká, durante a apre-
sentação de Bipolar na arena 
do Parque do Peão.
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Durante os 11 dias da Festa 
do Peão de Boiadeiro de Barre-
tos, encerrada no último domin-
go (26), a secretaria municipal 
de Saúde, por meio da Vigi-
lância Sanitária e do Programa 
Municipal de IST/HIV/AIDS, 
intensificou os trabalhos na área 
urbana e no Parque do Peão.

Composta por uma equipe 
de 25 profissionais, o Programa 
Municipal de IST/HIV/AIDS 

Terminam nesta sexta-feira, 
dia 31, os trabalhos de capaci-
tação para Tratamento do Taba-
gismo, destinada para 75 pro-
fissionais da área de saúde de 
Barretos, que irão compor gru-
pos de apoio aos pacientes que 
sonham em abandonar o vício e 
que atenderão em algumas Uni-
dades de Saúde de Barretos.

A ação de capacitação teve 
início nesta quinta-feira (30) 
no prédio do Centro de Pes-
quisa em Oncologia Molecu-
lar, do Hospital de Amor, em 
uma parceria entre a secreta-
ria municipal de Saúde e a ad-
ministração do hospital.

Os trabalhos de capacita-

Capacitação para tratamento do 
tabagismo termina nesta sexta-feira

Setor de alimentação é o 
que mais emprega no país; 
unidade tem vagas para bol-
sas de estudo para quem de-
seja se qualificar e conseguir 
uma oportunidade

Segundo a Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), o setor de alimen-
tação fora do lar é o que mais 
emprega nacionalmente e, 
atualmente, conta com cerca 
de um milhão de estabeleci-
mentos, gerando seis milhões 
de empregos diretos no país.

De olho nesse crescimen-
to e aproveitando a força do 
turismo na cidade, o Senac 
Barretos abre inscrições para 
um novo curso: Técnico em 
Restaurante e Bar.

Com início das aulas em 
setembro, o curso prepara o 
aluno para organizar a mon-
tagem de restaurantes e ba-
res, desde o planejamento, 
execução e coordenação, até 
a supervisão de alimentos e 

bebidas do estabelecimento. 
Com frentes voltadas para 
eventos, nutrição e gastrono-
mia, as aulas são dinâmicas 
e visam formar profissionais 
com competência adequada 
para atuar no segmento, seja 
em bares e restaurantes ou 
eventos em geral.

“Visando à demanda de ba-
res e restaurante em Barretos e 
ao turismo em alta no municí-
pio, decidimos oferecer o cur-
so na unidade para qualificar 
pessoas que desejam trabalhar 
na área, já que há um déficit 
grande desses profissionais no 
mercado”, explica Marianna-
Manfrin, docente do Técnico 
em Restaurante e Bar.

Para os interessados em 
ingressar, ainda há vagas para 
bolsas de estudo e o curso tam-
bém está com 30% de descon-
to na mensalidade. Para mais 
informações e fazer inscrições, 
basta acessar o Portal Senacw-
ww.sp.senac.br/barretos.

Senac Barretos 
abre inscrições 
para novo curso 

técnico na área de 
gastronomia

Saúde detecta casos de HIV, Sífilis e Hepatite 
durante a Festa do Peão

TABAGISMO - O tabagismo é considerado a principal causa evitável de morte do mundo. De acor-
do com um estudo realizado nos países da América Latina, o tabagismo chega a ser responsável 
por 428 óbitos todos os dias no Brasil. As mortes relacionadas ao cigarro ocorrem principalmente 
devido a doenças como infarto, enfisema, acidente vascular cerebral (AVC) e câncer de pulmão.No 
ano passado, o Hospital de Amor (ex HC) participou da produção e divulgação do Atlas do Tabaco, 
um documento completo sobre os produtos do tabaco, os danos provocados por eles, o poder da 
indústria tabagista e as soluções para a erradicação do tabagismo. Referência internacional no 
tratamento oncológico, o hospital é responsável por mais de 6.000 atendimentos todos os dias e 
lida diretamente com os cânceres provocados pelo tabagismo, já que mais de 90% dos pacientes 
diagnosticados com câncer de pulmão fumam ou já fumaram.

ção foram ministrados pelas 
profissionais do Centro de 
Referência de Álcool, Taba-
co e Outras Drogas do Estado 
de São Paulo, enfermeira Él-
lis Ferreira Camacho Jorge e 
Sandra Silva Marques.

De acordo com Maria Cris-
tina de Ávila Meinberg, diretora 

do Programa de Educação Per-
manente da secretaria municipal 
de Saúde de Barretos e  coorde-
nadora do Programa de Contro-
le do Tabagismo no município, a 
expectativa é que, em setembro, 
as unidades de saúde participan-
tes sejam credenciadas, para que 
inicie os atendimentos à popula-

ção o mais rápido possível.
“Os pacientes fumantes 

que aderirem aos grupos re-
ceberão todo o suporte gra-
tuitamente, assim como me-
dicação e tratamentos que 
auxiliarão no cessar do vício 
do tabagismo”, informou 
CristinaMeinberg.

trabalhou a conscientização 
dos visitantes para as doenças 
sexualmente transmissíveis, 
distribuindo 1.500 preservati-
vos femininos, 12 mil unidades 
de gel lubrificante, 36 mil pre-
servativos masculinos, além da 
distribuição de folhetos educa-
tivos e brindes.

Quem passou pelo Estande 
da Saúde pode realizar o teste 
rápido para sífilis, hepatites B e 

C e HIV. Superando os núme-
ros de anos anteriores, a adesão 
foi positiva e totalizou 424 tes-
tes rápidos, sendo: 106 testes de 
HIV e106 testes de Sífilis, 106 
para Hepatite B e 106 para he-
patite C, sendo detectados dois 
casos positivos de HIV, 2 de sí-
filis e 1 para hepatite C.

De acordo com a coorde-
nadora do Programa Munici-
pal de IST´s, Cecília Marques, 
neste ano, a ação de testagem 
alcançou um público alvo, os 
expositores e trabalhadores da 
festa. “Muitos deles, devido à 
rotina de viagem, ficam im-
possibilitados de procurarem 
o serviço de saúde e eles aca-
baram aproveitando a opor-
tunidade dos testes disponí-
veis”, ressaltou.

A equipe da Vigilância Sa-
nitária, composta por 11 pro-
fissionais, desenvolveu ins-

peções em áreas onde havia a 
proibição de comércio ambu-
lante na área urbana.

O coordenador da Vigilân-
cia Sanitária, Marcos Rocha, 
informou que dentro do Par-
que do Peão foi feito o cadas-
tramento de todos os estabele-
cimentos locados, verificadas 
as instalações, inspecionandas 
as condições sanitárias do lo-
cal, bem como a atuação dos 
profissionais que trabalham 
na manipulação de alimentos, 
além do trabalho de conscien-
tização com os trabalhadores.

“A ação da equipe de Vi-
gilância Sanitária resultou em 
296 estabelecimentos inspecio-
nados e dois estabelecimentos 
notificados, além da inutiliza-
ção de alimentos como carnes, 
molhos e temperos que seriam 
utilizados nos comércios autua-
dos”, apontou Rocha.  
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A gestão presidida por 
Luís Moschiar, o popular 
“Boy”, está transformando o 
clube a fim de torná-lo melhor 
para os seus associados. São 
inúmeras frentes de obras e 
serviços, tudo visando o bem-
-estar do corpo associativo.

As ações tiveram início 
no ano passado e seguem em 
ritmo acelerado, a fim de pre-
parar o Rio das Pedras Coun-
try Club para um novo tempo. 
Dentre as melhorias está a re-
forma do restaurante panorâ-
mico com pintura, reparos nas 
câmaras frias e instalação de 
televisores e ar-condicionado.

Segundo o diretor de pa-
trimônio, Benedito do Prado, 
foi ainda reformado os quios-
ques. “Reformamos todas as 
unidades, que passam de 170, 
fazendo pinturas e reparos 
nas mesas e churrasqueiras”, 
apontou Prado.

Destaque também para a 
academia, onde foram adqui-
ridos novos equipamentos 
para as aulas de Pilates.

Os trabalhadores de ban-
cos públicos e privados de 
todo o país terão reajuste sa-
larial acima da inflação neste 
ano. Ao todo, a categoria con-
quistou 5% de aumento a par-
tir de 1º de setembro.

De acordo com a Confede-
ração Nacional dos Bancários, 
o reajuste deverá ser de 3,78%, 
que é a inflação estimada para 
o período, medida pelo INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor), mais 1,18%. 
A categoria aceitou na última 
quarta-feira (29) a proposta fei-
ta pelos patrões em assembleias 
em São Paulo e outras cidades.

Segundo representantes 
do Sindicato dos Bancários 
de Osasco e Região, a maior 
vantagem foi conseguir man-
ter direitos da convenção co-
letiva em vigor, que são ante-
riores à reforma trabalhista.

Os cálculos da entidade 
são de que, entre 2004 e 2019, 
a categoria terá aumento real 
acumulado de 23,5% nos sa-
lários e de 44,7% no piso.

A nova convenção deverá 
ser assinada nesta sexta-feira, 
31 de agosto, e valerá por dois 
anos. Em setembro de 2019, os 
bancários terão a reposição da 
inflação mais 1% de ganho real.

Ao todo foram dez roda-
das, em uma negociação que 
começou em junho. A pri-
meira proposta era para repor 
somente a inflação, o que não 

COMO FICA A PARTIR DE SETEMBRO: 
Piso escritório após 90 dias: R$ 2.302,52
Piso caixa/tesouraria após 90 dias: R$ 3.110,40
PLR: 90% do salário + R$ 2.355,76 (podendo chegar a 2,2 salários) 
e parcela adicional de 2,2% do lucro líquido, dividido linearmente 
entre os trabalhadores, com teto de R$ 4.711,52
Auxílio-refeição: R$ 35,18 por dia
Cesta alimentação e 13ª cesta: R$ 609,87
Auxílio creche ou babá (para filhos até 71 meses): R$ 468,42
COMO É HOJE:
Piso escritório após 90 dias: R$2.192,88
Piso caixa/tesouraria após 90 dias: R$ 2.962,29
PLR: 90% do salário + 2.243,58 (podendo chegar a 2,2 salários) e 
parcela adicional de 2,2% do lucro líquido, dividido linearmente 
entre os trabalhadores, com teto de R$ 4.487,16
Auxílio-refeição: R$33,50 por dia ou R$ 737 por mês
Cesta alimentação e 13ª cesta: R$ 580,83
Auxílio creche ou babá (para filhos até 71 meses): R$ 446,11
Fontes: Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região 
e Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro)

Bancários conquistam 
reajuste salarial maior do que 
a inflação a partir de sábado

Aumento nos salários será de 5%; categoria manterá 
benefícios de antes da reforma trabalhista

foi aceito pelos trabalhado-
res. Depois, ofereceu-se mais 
0,5%, o que também rejeitou.

REAJUSTE
Os bancários de bancos 

públicos e privados terão rea-
juste salarial de 5%,  aumento 
deverá cobrir a inflação do pe-
ríodo e garantir ganho real de 
1,18% para a categoria.

Melhorias no Rio 
das Pedras são constantes
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Barretos conquista duas medalhas na fase inter-regional do Paulista de Judô

A equipe de judô da secre-
taria de Esportes de Barretos 
participou na última sexta-fei-
ra (24), em Presidente Vences-
lau, do Campeonato Paulista 
- fase Inter-regional, quando 
conquistou duas medalhas: 
uma de ouro e uma de bronze.

A de ouro foi conquista-

da pelo atleta Thalles Edu-
ardo (categoria sub-9) e a de 
bronze pela judoca Gabrielle 
Sant’Anna (categoria sub 18). 
Os resultados garantiram aos 
barretenses a participação na 
final do Campeonato Paulis-
ta, que será disputado em São 
Bernardo do Campo, no dia 

29 de setembro.
O secretário municipal de 

Esportes e Lazer, Dorivaldo 
de Almeida Júnior, Lilico, 
elogiou o desempenho dos 
atletas, cumprimentando-os 
pelo resultado e desejando-
-lhes sucesso para disputa fi-
nal da competição.

CARATÊ
Data: domingo, 2 de setembro, às 9h

Local: Santa Ernestina
Competição: 1ª Copa Santa Ernestina de Caratê

Barretos disputa as categorias infantil e juvenil com 
10 atletas dirigidos por Fábio Beirigo

ATLETISMO
Data: sábado, 1º de setembro, às 9h

Local: Monte Alto
Competição: Circuito Regional

- Barretos participa com 16 atletas de nove a 17 anos, 
que disputarão as provas de velocidade, salto e arre-

messo, nas as categorias iniciantes, pré mirim, mirim 
e menores. Técnico: Carlos Bento.

BASQUETEBOL SUB 40
Data: sábado, 1ª de setembro, às 14h

Local: Rio Preto
Competição: 2º Torneio Máster
Jogo: Barretos x Monte Líbano

VOLEIBOL JUVENIL MASCULINO
Data: sábado, 1º de setembro, às 8h

Local: Serrana
Jogo: Barretos x Serrana
Jogo: Barretos x Guariba

AGENDA ESPORTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES




