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QUEM ESTÁ ENVELHECENDO? O MERCADO DE TRABALHO OU A POPULAÇÃO? - “Os idosos brasileiros estão adiando a saída do mercado de trabalho, segundo levantamento do Ipea, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo IBGE e divulgado pelo Diário do Comércio e Indústria.”
EDITORIAL - Leia na página 2

Saúde promove
a valorização do
parto normal
A secretaria municipal de
Saúde, em parceria com a
Santa Casa de Misericórdia de
Barretos, inicia nesta sexta-feira
(29), às 10 horas, no salão nobre do hospital, encontros com
diversos profissionais da área
de saúde de Barretos (UBSs e
USFs vinculadas a atenção da
saúde da mulher e Santa Casa),
com o objetivo de promover a
valorização do parto normal. Na
oportunidade, será lançado o
projeto “Fortalecimento da Rede
de Serviços da Área da Saúde
da Mulher, com ênfase na Humanização do Cuidado Obstétrico”. A iniciativa visa valorizar
as boas práticas de atenção à
gestante, desde o acompanhamento no pré-natal, nascimento
e o parto humanizado, e conscientizar sobre os direitos das
mães e dos bebês durante esse
período e escolha. O projeto
visa à humanização do parto
natural, através da adequação
e preparação da gestante para
o momento do nascimento de
seu bebê. “Queremos trabalhar
a conscientização desta mãe,
dispor de todas as informações
e orientações necessárias sobre as vantagens e o direito ao
parto normal, e que os nossos
profissionais estarão dispostos
e capacitados em ofertar esses cuidados”, antecipou Maria Cristina de Ávila Meinberg,
coordenadora de Educação
Permanente da secretaria. O
secretário de Saúde, Alexander
Stafy Franco, disse que “esse é
o desejo da atual administração.
Oferecer um atendimento de
qualidade em todos os setores
da saúde pública. Entendemos
que esse projeto valoriza a mulher que, durante a gravidez,
precisa de cuidados específicos”, destacou o secretário.

Curta no Facebook a Fan Page
do jornal A Cidade - Barretos e Região
www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Campanha de vacinação contra a
gripe termina nesta sexta-feira
Secretaria Municipal de Saúde confirmou caso de gripe H1N1 em criança de Barretos

A campanha de vacinação
contra a gripe termina nesta sexta-feira, 29 de junho, em Barretos, conforme orientação do
Grupo Regional de Vigilância
Epidemiológica, seguido pela
secretaria municipal de Saúde.
Nesta semana, a secretaria
confirmou um caso de gripe
H1N1 em uma criança de 6
anos, residente em Barretos.
De acordo com a Vigilância
Epidemiológica, a criança esteve internada para tratamento e já recebeu alta médica.
Todavia, como ainda há
doses disponíveis, a pessoa
que se enquadrar em algum
dos grupos contemplados pela
campanha tem ainda esta sexta-feira, para procurar a unidade de saúde mais próxima de
sua residência e se imunizar.
A coordenadora da campanha, Vanessa Jodas Nunes,
também confirmou que, até
na última quarta-feira, havia
10 casos suspeitos, com 6 casos negativos e 3 casos (duas
População: 		
Doses aplicadas: 		
Cobertura: 		
Crianças: 3.703 DOSES
Trabalhadores de saúde:
Gestantes: 		
Puérperas: 		
Idosos: 			
Professores: 		

30.870
24.049
77,90%
60,34%
6.098
656
140
12.180
1.272

crianças e uma gestante) ainda aguardavam resultado.
O público-alvo da campanha
inclui idoso a partir de 60 anos,
crianças de seis meses a nove
anos, trabalhadores da saúde,
professores das redes pública e
privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (mulheres em
até 45 dias após o parto) e adultos
com idades entre 50 e 59 anos.
Na última segunda-feira
(25), a secretaria divulgou um
novo balanço da campanha.

DOSES
DOSES
DOSES
DOSES
DOSES

Amadeu Dutra é o novo presidente do Rotary
Amadeu Ferreira Dutra foi
escolhido para ser o novo presidente do Rotary Club de Barretos. A solenidade de posse ocorreu na última quarta-feira (27) e
seu mandato tem início no próximo domingo, 1º de julho.
“Estou muito feliz em ser

eleito para esse cargo tão importante. Tenho a certeza de que com
muito esforço, dedicação e humildade vamos fazer o melhor para
que o Rotary continue prestando
serviços relevantes para a sociedade”, declarou Amadeu Dutra
Página 6
com orgulho.

Prefeito participou de Fórum
Econômico na Eslovênia

92,90%
62,90%
81,87%
78,10%
93,60%

Bancários lançam campanha
salarial em Barretos
Na última quarta-feira (27),
com o tema da Campanha Nacional 2018 “TODOS POR
TUDO – RESISTIR E VENCER”, o Sindicato dos Bancários de Barretos e região realizou, em Barretos, a Caravana
da Mobilização, para marcar o
início da campanha salarial da
categoria deste ano.
“Nossa campanha não está
debatendo somente a manutenção dos benefícios para os
bancários, mas a todos que se
utilizam do sistema financeiro,
pois não é justo que trabalhadores e sociedade paguem a conta da crise, com a superlotação
nas agências e falta de bancá-
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Dentre os oito prefeitos homenageados com certificados no
fórum, estavam os prefeitos Guilherme Ávila (Barretos), Marco
Aurélio Gomes (Itanhaém), Simone Marquetto (Itapetininga), Lucas
Pocay (Ourinhos) e André Bozola (Socorro). (Foto: divulgação)
O prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, e de mais 8 municípios
paulistas, integrou uma comitiva brasileira que participou do Fórum
Econômico Brasil/Eslovênia, realizado na cidade de Liubliana, no
país europeu. Na oportunidade, Ávila assinou convênio com o programa da ONU pela Agenda 2030, o que permitirá a elaboração e a
execução de diferentes tipos de projetos e iniciativas, que permitam
o avanço das discussões, debates, transferência de conhecimento
e ações colaborativas para sustentabilidade. O evento, encerrado
no último domingo, além da sustentabilidade, abordou temas como
educação, tecnologia, segurança e turismo. Da nossa região, o ex-prefeito de Altair, Antônio Padron Neto, também participou do evento.

Câmara anuncia
comissão
representativa
durante recesso
de julho
A Câmara Municipal de Barretos definiu os três representantes que integrarão a comissão
para atuar durante o recesso
parlamentar, que vigora entre
1º a 31 de julho. A comissão é
formada pelos vereadores Almir
Neves (PSDB), Lupa (DEM) e
Euripinho Naben (PDT), que
serão responsáveis por manter
o atendimento à população no
Legislativo durante o período. A
Câmara encerrou as sessões ordinárias na última segunda-feira, dia 25, e retorna aos trabalhos oficiais no dia 6 de agosto.

Palestra esclarece dicas para prevenir quedas de idosos
rios. A nossa intenção é que os
banqueiros atendam às nossas
reivindicações, porque os lucros dos cinco maiores bancos,
nos três primeiros meses deste
ano, já chegaram a R$ 20 bilhões. Então, eles não podem

dizer que não têm condições
de atender às reivindicações
da categoria bancária e o nosso foco também é a defesa dos
empregos” disse Alencar Theodoro de Souza Filho, presidente do sindicato. Página 6

Uma iniciativa do Ambulatório de Saúde do Idoso foi realizada na manhã da quinta-feira, nas dependências
do ambulatório. Uma palestra abordou cuidados a serem observados para evitar acidentes e consequentes
quedas de idosos. Cerca de 50 idosos participaram do evento, que contou com a palestra do fisioterapeuta,
Leonardo Alencar, sobre o tema: “Prevenção Anti Quedas e Qualidade de vida na Terceira Idade”. “Em alguns
casos, os acidentes com quedas comprometem a qualidade de vida do idoso, privando-o de se locomover.
Nós orientamos os idosos com dicas básicas para evitar acidentes, como o uso de antiderrapantes, caminho
livre entre os cômodos da casa, objetos de fácil alcance, entre outras dicas, que facilitam o dia a dia do idoso
e, principalmente, previnem este tipo de acidente”, explicou o fisioterapeuta. “Estatísticas comprovam que a
cada ano aumenta o número de acidentes (quedas) tendo idosos como vítimas e, exatamente para diminuir os
casos em Barretos, que a secretaria de Saúde, juntamente com a equipe do ambulatório, vem desenvolvendo
iniciativas como palestras direcionadas a demanda da melhor idade”, salientou a coordenadora, Rose Juliano.
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Quem está envelhecendo?
O mercado de trabalho ou a população?

A informação com precisão e credibilidade

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

» REPRESIÓN NON ECZISTE!
Poltronas na galeria da Câmara Municipal foram “decoradas” com cartazes em protesto contra projeto do Executivo relacionado a educação. A pressão deu certo e a análise do projeto
foi suspensa por seis meses pelos vereadores. Mesmo aqueles e
aquelas que não compareceram na última sessão do Legislativo
foram lembrados. Como diria o famoso parapsicólogo espanhol, padre Oscar Quevedo: “isso non ecziste!”
» TEM VEREADOR QUE “AMARELA” E CONVOCA RESERVA
Em discurso na tribuna da Câmara Municipal, Aparecido
Cipriano (PP) disse que abomina conduta de vereador que se
ausenta da sessão, quando tem que se posicionar em determinado projeto considerado polêmico. Segundo Cipriano, há parlamentar que “amarela”, falta à reunião e convoca o suplente para
participar da votação. Quem está no banco de reserva, tem que
encarar a “fria” de votar sim, não ou talvez.

Os idosos brasileiros estão
adiando a saída do mercado de
trabalho, segundo levantamento do Ipea, com base nos dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada
pelo IBGE e divulgado pelo
Diário do Comércio e Indústria.
Os trabalhadores mais idosos correspondem ao grupo
com menor participação no
total da ocupação no país, mas
esse porcentual vem crescendo ao longo do tempo, passando de 6,3% em 2012 (quando
começou a série da Pnad Contínua), para 7,8% em 2018.
Segundo o Ipea, o movimento reflete, em parte, o envelhecimento da população,
mas também uma possível
mudança de comportamento
dos brasileiros nessa faixa
etária, sobre suas decisões
de participação no mercado

de trabalho.
Os dados de transição, por
sua vez, retratam que o crescimento dos mais idosos na
força de trabalho não ocorre
porque tem aumentado o número destes trabalhadores que
estão saindo da inatividade
e retornando ao mercado de
trabalho, e, sim, porque vem
recuando a parcela de idosos
que decidem sair da força de
trabalho e ir para a inatividade, independentemente de estarem ocupados ou não.
No primeiro trimestre de
2012, 20% dos idosos ocupados que perderam sua colocação no mercado de trabalho
decidiram migrar para a inatividade, enquanto que, no mesmo
período de 2018, esse porcentual caiu para 16%. Ao mesmo
tempo, no primeiro trimestre
de 2012, 48% dos idosos que
estavam desempregados resol-

veram aderir à inatividade, ao
passo que, em 2018, essa fatia
recuou para 40%.
O aumento da presença de
trabalhadores mais idosos na
força de trabalho foi acompanhado por uma elevação
semelhante na ocupação. No
primeiro trimestre de 2012,
28% dos desocupados com
mais de 60 anos conseguiram
uma colocação no mercado de
trabalho, enquanto que esse
porcentual foi de 23% em
2018. No entanto, a parcela
de idosos que se manteve ocupada durante todo o trimestre
aumentou de 80% em 2012
para 83% em 2018.
Na média dos últimos quatro trimestres, do segundo trimestre de 2017 ao primeiro
trimestre deste ano, 46% dos
trabalhadores ocupados com
mais de 60 anos de idade moravam no Sudeste, 56% eram

mulheres e 63% se declararam como chefes de família.
Apenas 27% deles estavam no mercado formal, enquanto outros 45% atuavam
por conta própria. O comércio
absorveu 17% desses trabalhadores, outros 15% estavam
na agricultura e 10% atuavam
no setor de serviços relacionados à educação e saúde.
Embora 67% deste contingente de trabalhadores
tenham apenas o ensino fundamental incompleto, a proporção é inferior aos 71% registrados em 2012. Já a fatia
de ocupados com mais de 60
anos com escolaridade média
ou superior avançou de 20%
em 2012 para 25% em 2018.
Será que o mercado de
trabalho brasileiro estaria ficando “mais velho” ou a população brasileira estaria envelhecendo?

Opinião

É difícil aderir ao veganismo?

EXPEDIENTE

O veganismo é a prática
que consiste na exclusão do
consumo de produtos de origem animal em todos os setores, não apenas na alimentação. Influencia a escolha de
itens de vestuário, utensílios,
cosméticos, opções de entretenimento entre outros.
Embora não haja um levantamento oficial acerca do
número de veganos no Brasil,
é possível observar o constante aumento de pessoas que optam por esse estilo de vida. A
Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) estima que cinco
milhões de pessoas já aderem
ao veganismo no país.
A alimentação vegana é
considerada saudável; no entanto, qualquer mudança alimentar exige cuidados. Quanto mais restrita for a dieta,
maior deve ser a atenção para
que sejam adquiridos todos
os nutrientes dos quais o organismo precisa. Por isso o
acompanhamento nutricional
é tão importante.
Antes de aderir à prática,
é imprescindível procurar
um nutricionista para conversar sobre o tema, afinal,
tornar-se vegano não se trata apenas de cortar alguns
alimentos da dieta. Nesse
processo, também é preciso
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» ROUCO, WILSON DIZ QUE ESQUECEU ATRITO
O vereador Wilson Aparecido (PSDB) estava com a voz
rouca na última sessão do Legislativo. Mas conseguiu confessar que já teve atrito com o vereador Otávio Garcia (DEM).
Salientou, no entanto, que já esqueceu o embate.
» KAPETINHA OCUPA CADEIRA 16
Mesmo nunca sendo presidente de partido, o vereador
Kapetinha (PTB) já foi várias vezes candidato ao Legislativo
barretense. No último pleito, ocupou a 16ª cadeira. As vagas
oferecidas foram 17.
» O RISCO NA EDUCAÇÃO
De acordo com o vereador Dutra (PSDB), do jeito que anda
a Secretaria Municipal de Educação, uma hora as contas não
irão fechar e o problema será maior.
» JAMAIS CONTRA OS PROFESSORES
“Não votar contra os professores, jamais!”, exclamou o vereador
Elson Santos (PRB), diante de uma platéia de servidores da educação.
» ISONOMIA NA VALORIZAÇÃO
A valorização dos professores tem que ser para todos os profissionais da área, segundo o vereador Almir Neves (PSDB).
» UM VELHO COMPANHEIRO DE LUTA
O vereador Euripinho (PDT) revelou que ocupa o sexto
mandato na Câmara Municipal. Por enquanto, não defendeu a
renovação no Legislativo barretense.
» SAI MOSQUITO!
O vereador Paulo Correa (PR) questiona as medidas adotadas para diminuir o alto índice de infestação do mosquito aedes
aegypti em Barretos.
» ASFALTO PELA METADE NA ZONA DIVERSIFICADA
O vereador Carlão do Basquete (PROS) quer saber quais os
motivos da não pavimentação, até o final, da Avenida Padre Cesar Luzio, localizada na Zona de Uso Diversificado Pedro Pinto
Paixão, o popular Distrito Industrial II.
» ADESÃO A MODA PET
A vereadora Paula Lemos (PSB) indaga quando a prefeitura
vai aderir ao programa Pet São Paulo, que destina recursos estaduais aos municípios que realizam castrações, feiras de adoção,
capacitação, entre outros serviços.
» DEVE E NÃO NEGA, PAGA QUANDO PODE
Possíveis atrasos no repasse da administração municipal ao
Sindicato dos Servidores por causa do Cartão (Vale) Alimentação estão sendo questionados pelo vereador Lupa (DEM).

incluir outros, a fim de que
não haja qualquer deficiência nutricional. A mudança
de cardápio envolve, ainda,
o conhecimento da quantidade de alimentos que devem
ser consumidos diariamente.
As dietas veganas podem
ser carentes de Vitamina
B12, essencial para a formação de hemácias e para o
bom funcionamento do sistema nervoso central. Também
é preciso estar atento aos alimentos que substituirão a carne, Apesar de não ser a única
fonte de Ferro, é importante
realizar o consumo de boas
fontes, associada a ingestão
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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de Vitamina C, para melhor
absorção do nutriente.
Uma alternativa interessante na prática do veganismo é aumentar o consumo de
leguminosas, como feijões,
soja, lentilha, grão-de-bico e
das oleaginosas, como nozes,
castanhas e amêndoas.

Adquirir mais conhecimento sobre o assunto, com
a ajuda de um profissional,
certamente irá contribuir para
uma alimentação vegana mais
saudável.

» FABRÍCIO PEDE INFORMAÇÕES SOBRE BUEIROS
Vereador Fabricio Lemos (PSL) pediu informações sobre a
colocação de grades protetoras em todos os bueiros existentes
no município, em fiel cumprimento a lei em vigor desde 2012.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Assédio moral no trabalho”,
de Aparecido Inácio, publicado pela editora Ideias & Letras.

Patrícia Oliveira
Nutricionista do HSANP, centro
hospitalar localizado na zona
norte de São Paulo
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Tenha fé... Aquilo que as nossas mãos não alcançam, Deus abraça pra gente.” (Cecilia Sfalsin)

Destaque para o aluno Arthur Ramos Freitas do 1º
período do curso de Direito da Faculdade Barretos,
orientando da coordenadora do curso, Profa Me
Lillian Ponchio e Silva Marchi, que apresentou a pesquisa “O direito à alimentação: requisito primordial
ao desenvolvimento socioeconômico” no Congresso
FOOD LAW na USP de Ribeirão Preto. O evento contou
com palestras internacionais. O aluno, avaliado por
docentes italianos, foi muito elogiado, principalmente por estar no primeiro ano, apresentando sua
pesquisa ao lado de mestrandos e doutorandos da
USP! Parabéns! (foto: arquivo pessoal)

Segunda-feira (25) foi dia de Willians Garcia brindar
mais um ano de vida ladeado dos amores de sua vida,
o filho Felipe e a amada Monyca Lima (foto), recebendo as felicitações dos familiares e amigos. Parabéns!!!

Amadeu Ferreira Dutra foi escolhido para ser o presidente do Rotary
Club de Barretos a partir de 1º de julho. Como presidente, Amadeu
pretende fortalecer a imagem pública do clube e promover diversas
atividades para levantar fundos para projetos que serão revertidos
para a comunidade. Rotariano desde 2013, ocupou os cargos de Desenvolvimento do Quadro Associativo e tesoureiro por duas gestões
e também esteve conselheiro das Novas Gerações. Amadeu Ferreira
Dutra, 56 anos, é casado com Márcia Sant’Ana Gonçalves Dutra, com
quem tem dois filhos: Raphael Dutra, advogado e vereador da Câmara Municipal de Barretos; e Ronaldo Gonçalves Dutra, bacharel em
Direito. Começou a carreira no Escritório de Contabilidade Evaristo
Urias de Paula. Depois esteve escriturário e encarregado de seção no
Unibanco. Foi fiscal de caixa no Coopercitrus Supermercados e, em
seguida analista na Usina Mandu em Guaíra (SP). Na foto, Amadeu ao
lado da esposa Márcia. (foto: arquivo pessoal)

Parabéns para Fabi Vicentini que celebrou
idade nova quarta-feira (27), onde aproveitou a
data festiva para torcer junto de seus amigos e
familiares pelo Brasil que jogou contra a Sérvia,
levando a melhor em 2 x 0. Sucesso!!!

A família Cardoso
esteve em festa
nesta quarta-feira
(27), dia da classificação do Brasil
para as oitavas da
Copa do Mundo
Fifa 2018, e dia
do aniversario de
Noely Cardoso
que comemorou
ao lado da família, filhos e amigos e, claro, de
seu amor, Mauricio Cardoso, num
grande evento!

Aconteceu no domingo, 24 de junho, o Concurso Garoto
e Garota Rio das Pedras, que reuniu associados no Bar da
Ilha que foram torcer por seus candidatos favoritos. Coordenado por Reinaldo Costa, os 25 candidatos brilharam na
passarela, sendo avaliados pelos jurados, Danilo Nunes,
Luciano Zorzenon, Kairon Hugo (Garoto Country do Ibitu),
Natacha Viana (Rainha do Rodeio de Ibitu), Diego Rodrigues, Major PM Mauro Alves dos Santos Jr., dentre outros.
O diretor cultural Sinomar da Mata ficou satisfeito com
o evento. “Foi um concurso de alto nível, com excelentes
jurados. A gente está revelando nomes que poderão estar
nas passarelas daqui uns tempos.” – destaca.

No clima da Copa do Mundo, a torcida animada de Raphael Silvério, Paulinha Maia e da filha Lis, na partida
entre Brasil x Sérvia, foi pé quente, onde
o 2 x 0 para a seleção canarinho foi bem
agitado para a 1ª Copa da pequena!!!

CONFIRA OS GANHADORES:
Feminino – categoria 05 a 08 anos
1º Geovana Ferreira / 2º Yasmim
Giuliani / 3º Beatriz Euzébio
Masculino – categoria 05 a 08 anos
1º Paulino Miguel / 2º João Victor /
3º José Elias Queiroz
Feminino – categoria 09 a 12 anos
1º Maria Eduarda Macedo /
2º Dhiovana Giuliani / 3º Isabela Bessa
Masculino – categoria 09 a 12 anos
1º Leonardo Moskoviski /
2º Matheus Felipe / 3º Marlon Rafael
Feminino – categoria 15 a 16 anos
1º Pâmela Costa / 2º Lídia Paixão /
3º Beatriz Moskoviski

Como de
costume,
Filipe Eduardo
Mendonça,
da cidade de
Olímpia, que
fez aniversário
quarta-feira
(27), comemora a passagem
da idade nova
em Barretos, e
esse ano não
foi diferente,
e o início das
festividades
foi com um delicioso rodízio
de pizza, logo
após uma pequena balada
na casa de um
amigo e o evento oficial será no final de semana que
vem em uma chácara da cidade. Tudo de bom!!!

Foi aberta nesta quinta-feira, 28, no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto a Exposição Castelo Rá-Tim-Bum. O funcionamento para visitação é de terça a sexta-feira, das 14h às 20h30; aos sábados, das 10h às 21h30; e aos domingos, das
12h às 20h. Os ingressos custam R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 a meia-entrada
sendo possível escolher a data e o horário da sessão pra fazer o passeio no momento da compra. As vendas são feitas na bilheteria física no empreendimento e também pela internet www.exposicaocasteloratimbum.com.br.

4

BARRETOS, 29 de junho de 2018

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade

POLÍTICA

Dutra alerta para o Dia Municipal de Combate ao Câncer
A Câmara Municipal de
Barretos aprovou no último
dia 18, o projeto de Lei 70,
de 24 de abril de 2018, de
autoria do vereador Raphael
Dutra (PSDB), que institui o
Dia Municipal de Prevenção e
Combate ao Câncer. No dia 27
de novembro, data sugerida,
o governo municipal poderá,
em conjunto com instituições
que tratam sobre o tema, realizar uma série de atividades,

como palestras e seminários.
Segundo Dutra, a intenção
é promover à comunidade as
iniciativas que apontem os riscos da doença e também ajudem na identificação dos seus
sintomas, bem como qualificar os profissionais da saúde
para as ações de prevenção e
aos tratamentos disponíveis
em nível local e nacional.
“O câncer mata 223 mil
pessoas no Brasil por ano. En-

Ponte sobre o Rio
Grande, que liga
Partido Novo chega
Colômbia e Planura,
a Barretos e região
deve ser restaurada a
pedido do Major Mauro

Uma das principais lideranças no Estado, Vinícius
Poit, estará na cidade para
encontro com lideranças e
simpatizantes.
Representando o Partido
Novo, Vinícius Poit, pré-candidato a deputado federal, estará
em Barretos e região nesta sexta-feira, dia 29, para apresentar
os diferenciais da legenda e falar sobre os planos para a região.
Fundado em 2015, o Partido Novo não aceita financiamento público de campanha,
conta com processo seletivo
para escolher seus candidatos
e impede dirigentes de concorrerem a cargos públicos.
Vinícius Poit tem 32 anos,
é empreendedor, e faz parte

do RenovaBR, movimento de
renovação política que tem
Luciano Huck como patrono.
Tem experiência no mercado financeiro e atuou na Poit
Energia, empresa líder em soluções de infraestrutura elétrica na América Latina.
Pós-graduado em Coaching, pela Sociedade Brasileira de Coaching, atua como
mentor da Endeavor, fomentando o empreendedorismo de
alto impacto. Também é um
grande entusiasta de causas sociais, como o resgate de pessoas
em situação de rua, promovido
por sua ONG MakeThemSmile e também pela ARCAH, organização sem fins lucrativos
da qual é embaixador.

O oficial da Polícia Militar, Major Mauro fez pedido
ao deputado federal, Capitão
Augusto, que prontamente
atendeu e, em reunião com o
então Ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, solicitou atenção especial
para esta questão, no que foi
prontamente atendido.
O ministro determinou
ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes) de Minas Gerais,
a viabilização da reforma da
ponte “Gumercindo Penteado”, que liga os estados de
São Paulo e Minas Gerais.
Major Mauro foi procurado
pelos vereadores de Colômbia, Duroke e Tuta, e ainda
pela coordenadora municipal
de Defesa Civil do município,
Maria Inácia Freitas, com uma
queixa antiga, uma vez que a
ponte apresenta problemas estruturais há alguns anos.
O processo de licitação

Vereador Euripinho solicita
construção de mais casas populares
O vereador Olímpio Jorge
Naben (Euripinho) solicitou
à administração municipal, a

construção de mais casas populares para pessoas com baixa renda, através do Programa

Minha Casa, Minha Vida. O
vereador também questionou
a prefeitura se a administração municipal possui levantamento preciso do atual déficit
habitacional no município.
O vereador solicitou, ainda, o envio da lista de espera,
por faixa de renda com qualidade de unidade por faixa de
renda, aos vereadores.
Euripinho ressaltou que “há
ainda muitas famílias em nosso
município necessitando de casas para moradia, evitando pagar aluguel que, hoje, está um
valor alto para nossa região, inclusive, na nossa cidade”.

deve ser finalizado dentro de
aproximadamente 60 dias e,
logo após esse prazo, deve
acontecer o início imediato
das obras, contemplando ainda um trecho de cerca de 40
km de estrada, logo depois da
ponte, já em Minas Gerais.
“Esta é uma conquista importante para a região, que já
tinha sido contemplada com a
melhoria da rodovia Faria Lima
e que merecia mais este cuidado, com a restauração da ponte
sobre o Rio Grande, uma vez
que esse trecho é de grande circulação”, ressalta Major Mauro.

tre 2000 e 2015, houve um aumento de 31% no número de
óbitos. O diagnóstico tardio é
um dos fatores que levam ao
elevado número de mortes”,
destacou o vereador.
O projeto de lei pretende
aumentar as chances de sobrevivência para pessoas vivendo
com câncer, ao garantir que
os serviços de saúde tenham
como foco o diagnóstico e o
tratamento precoce.

DADOS MUNDIAIS
Segundo a OMS (Organização
Mundial da Saúde), o controle
abrangente do câncer se consiste em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento, atendimento paliativo e apoio aos
sobreviventes. Tudo isso deve
fazer parte de um plano nacional de controle da doença. A
OMS e a comunidade internacional estabeleceram a meta de
reduzir tais mortes prematuras
por essas doenças em 25% até
2025 e em um terço até 2030.
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Sebrae-SP marca presença e desenvolve
ações durante a 50ª ExpoAgro Barretos
Sebrae móvel e Rancho do Crédito Rural serão responsáveis por levar
informação e conteúdo sobre gestão empresarial e finanças no agronegócio

O Sebrae-SP, por meio do
Escritório Regional de Barretos, estará presente na 50ª ExpoAgro Barretos, que acontece
entre os dias 20 e 29 de julho,
no Recinto Paulo de Lima Corrêa. O objetivo é levar informação e conteúdo a fim de orientar os interessados sobre gestão
empresarial no agronegócio.
A presença do Sebrae Móvel, uma espécie de escritório

itinerante, nos dias 26, 27, 28
e 29, das 10 às 19 horas, irá
promover atendimento voltado a assuntos como finanças,
marketing, inovação e abertura de empresas.
“Na ExpoAgro Barretos o
Sebrae Móvel será um ponto
de orientação para quem deseja abrir negócio e para quem já
possui um negócio mas ainda
tem dúvidas em relação a ges-

tão”, esclarece Guilherme Pelegrini Brianez, Analista de Negócios Sênior - SEBRAE-SP.
Já os que tiverem dúvidas
em relação às finanças, terão à
disposição o Rancho do Crédito Rural, programado para o dia
27, a partir das 14 horas. “Teremos, primeiramente, a presença
de um consultor falando sobre
crédito consciente na pequena
empresa, no pequeno negócio ou

na propriedade rural. Após essa
pequena palestra, três bancos
convidados, neste caso a Caixa
Econômica Federal, o Banco
do Brasil e o Banco Bradesco,
também terão um tempo para
explicar melhor sobre linhas de
crédito e financiamento, custeio,
investimento e todos os serviços
que os bancos disponibilizam
para o produtor rural. Após esses
esclarecimentos, as instituições
ficarão disponíveis para atendimentos individualizados”, antecipa Guilherme Brianez.
A 50ª Exposição Agropecuária é uma realização da
Comissão Organizadora da
ExpoAgro, presidida pelo pecuarista José Faria, Sindicato
Rural do Vale do Rio Grande
e conta com o apoio integral
da Prefeitura Municipal de
Barretos, Governo do Estado
de São Paulo, Sebrae, Instituto APAB (Associação de
Pais e Amigos do Basquete),
além das empresas Minerva
Foods, Coopercitrus, LS Dimas Tratores, Ouro Fino Saúde Animal, Savegnago, Usina
Guarani, Cia do Sal, Bavep,
Senepol 3G, Supermercado
Manolo, Imobiliária Renato
Peghim e Jardim Botânico.

Contagem regressiva
para a Feijoada Samaúma
Fãs aguardam com ansiedade os shows de Alcione e Raça Negra
A contagem regressiva para a sétima edição
da Feijoada Samaúma
entra na reta final. O
evento acontece no dia
21 de julho, na Estância Sombra do Jatobá,
em Barretos, e conta
com shows completos
da maior voz do samba,
a cantora Alcione, e do
grupo mais importante da história do pagode, o
Raça Negra.
No estilo all inclusive,
onde o ingresso dá direito a
bebidas, feijoada completa
a vontade e ao show, a Feijoada Samaúma conquistou
o público regional ao longo
de sua história, por oferecer
qualidade até nos detalhes
de estrutura do evento, com
conforto e diferentes opções
de espaços para desfrutar de
todas as atrações que oferece.
Bem na frente do palco,
a área exclusiva para as mesas numeradas foi vendida
nas primeiras semanas de
divulgação do evento, mas
por toda a estância há mesas espalhadas, sempre em
locais com sombra, para que
o público dos ingressos VIPs
possa saborear o cardápio
completo, farto e servido a

vontade, com comodidade.
Os bares servirão, também à vontade, água, refrigerante, sucos, caipirinha,
vodca, 51 Ice e, exclusivamente, a cerveja Itaipava
Go Draft, um lançamento
da Cervejaria Petrópolis.
Além disso, sempre há uma
e outra surpresa em brindes
e ações de marcas que os organizadores preparam para
impactar seu público.
Os ingressos estão sendo
vendidos online no saudtickets.com.br ou nos pontos
de venda espalhados pelas
cidades de Barretos, Olímpia, Guaíra, Colina, Bebedouro, Ribeirão Preto e São
José do Rio Preto. Informações e detalhes sobre ingressos e sobre o evento podem
ser conseguidos no (17)
98171-8888.
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Rotary: Conheça o novo presidente

Na foto, Amadeu Ferreira Dutra com Márcia Gonçalves
em solenidade na Câmara Municipal de Barretos

Amadeu Ferreira Dutra
foi escolhido para ser o presidente do Rotary Club de
Barretos, a partir do próximo
domingo, 1º de julho. Como
presidente, Amadeu Dutra
pretende fortalecer a imagem
pública do clube e promover
diversas atividades para levantar fundos para execução
de projetos, que serão revertidos para a comunidade.
Rotariano desde 2013, o
novo presidente já ocupou os
cargos de Desenvolvimento
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do Quadro Associativo e tesoureiro por duas gestões, e
também esteve conselheiro
das Novas Gerações.

“Estou muito feliz em ser
eleito para esse cargo tão importante. Tenho a certeza de
que com muito esforço, dedicação e humildade, vamos
fazer o melhor para que o Rotary continue prestando serviços relevantes para a sociedade”, declarou com orgulho.
A cerimônia de posse
aconteceu na última quarta-feira, 27 de julho, no Salão
de Convenções do Barretos
Country Hotel.
SOBRE O PRESIDENTE
Amadeu Ferreira Dutra,
56 anos, é casado com Márcia
Sant’Ana Gonçalves Dutra,
com quem tem dois filhos: Raphael Dutra, advogado e vereador da Câmara Municipal de
Barretos; e Ronaldo Gonçalves
Dutra, bacharel em Direito.
Começou a carreira no
Escritório de Contabilidade Evaristo Urias de Paula.
Depois esteve escriturário e
encarregado de seção no Unibanco. Foi fiscal de caixa no
Coopercitrus Supermercados
e, em seguida analista na Usina Mandu, em Guaíra (SP).

Escola Técnica da UNIFEB
recebe palestra da TEBE
A Concessionária de Rodovias TEBE S/A realizou palestras sobre segurança viária
no CETEC – Escola Técnica
da UNIFEB em Barretos,
onde participaram os alunos
do ensino médio e fundamental. O evento tem como objetivo auxiliar e orientar os passageiros, pedestres e ciclistas
a prevenção de acidentes.
A palestra, realizada no
dia 21 de junho, pelo gerente de operações da TEBE,
Fernando dos Santos, segue
as diretrizes de desenvolvimento social do Programa de
Concessões Rodoviárias do
Estado de São Paulo, regulado pela ARTESP (Agência
Reguladora de Transportes do
Estado de São Paulo).
Durante a ação, foram
apresentados para os alunos,
de uma forma lúdica, os cuidados que deve ser tomado ao

A diretora do CETEC, Maria Marta, com gerente de operações
da TEBE, Fernando dos Santos, e a Ouvidora, Janaina Ramos

atravessarem as ruas, respeitar as faixas de pedestres e os
semáforos, utilização do cinto
de segurança que é obrigação
de todos, inclusive no banco
traseiro, além de ciclistas não
andarem na contramão.
As palestras envolvem
ainda a divulgação de dados e
orientações sobre sinalização,

limpeza da pista, queima da
cana, entre outros, que podem
contribuir com a redução de
acidentes se forem realizados
de forma correta.
A ouvidora da TEBE, Janaina Ramos, também orientou os professores sobre a
importância da ouvidoria da
empresa e suas funções.

DIRETORIA
Presidente: Amadeu Ferreira Dutra
Vice-Presidente: Vera Lúcia Nicolau Gori
Secretário: Igor Sorente
Tesoureiro: Mauro Cotrim
Protocolo: Diná Palerosi
Administração: Thiago Pereira de Souza
Projetos: Thatyaine Schiapati
Imagem pública: Haroldo de Freitas Dias
Novas gerações: Raphael Dutra
Fundação Rotária: Paulo Mazer

Sindicato inicia campanha nacional
dos bancários em Barretos
Na última quarta-feira
(27), com o tema da Campanha Nacional 2018 “TODOS
POR TUDO – RESISTIR E
VENCER”, o Sindicato dos
Bancários de Barretos e região
realizou, em Barretos, a Caravana da Mobilização, com a
participação de lideranças da
Federação dos Bancários de
São Paulo e dos sindicatos de
Araraquara e Catanduva.
De acordo com o presidente do sindicato, Alencar
Theodoro de Souza Filho, os
trabalhadores percorreram as
agências do centro da cidade
denunciando a exploração dos
banqueiros sobre a categoria,
clientes e população.
“Nossa campanha não está
debatendo somente a manutenção dos benefícios para os
bancários, mas a todos que se
utilizam do sistema financeiro, pois não é justo que trabalhadores e sociedade paguem
a conta da crise, com a superlotação nas agências e falta de
bancários. A nossa intenção é
que os banqueiros atendam às
nossas reivindicações, porque
os lucros dos cinco maiores
bancos, nos três primeiros
meses deste ano, já chegaram
a R$ 20 bilhões. Então, eles
não podem dizer que não têm
condições de atender às reivindicações da categoria bancária e o nosso foco também é
a defesa dos empregos” disse

Alencar.
O lucro dos cinco maiores
bancos que atuam no país passou de R$ 58 bilhões, em 2016,
para R$ 77,4 bilhões em 2017,
um crescimento de 33,5%. No
1º trimestre de 2018 foram R$
20,6 bilhões de lucro, 20,4%
de aumento em relação a igual
período de 2016.
Mas o aumento dos lucros
não se traduziu no aumento
da oferta de empregos. Desde
2013, foram eliminados quase 60 mil postos de trabalho
de um total de 500 mil. Nos
primeiros quatro meses deste
ano, foram eliminados mais
de 2,3 mil postos de trabalho.
Um dos principais objetivos deste governo foi a aprovação da reforma trabalhista
(Lei 13.467/17). Apoiada pelos bancos, a nova lei resultou
na retirada de uma série de direitos dos trabalhadores e busca enfraquecer a organização
da classe frente aos patrões.
Um dos direitos anulados
pela nova lei foi o princípio

JREIS

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

(

98123-4581

da ultratividade, que garantia
a validade do acordo coletivo
até a renovação do documento. Assim, todos os direitos
previstos na CCT estariam
ameaçados após 31 de agosto,
data de sua validade.
Segundo Alencar, a pauta
de reivindicações é focada na
defesa dos direitos previstos
na Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT), na defesa
da categoria, ameaçada pelos
novos tipos de contratos previstos na lei (terceirização irrestrita, trabalho intermitente,
autônomo, hipersuficiência),
na defesa dos empregos, com
a proibição das demissões em
massa; nas homologações realizadas nos sindicatos (para
garantir que os bancários recebam tudo que lhes é devido em caso de demissão); na
manutenção da mesa única de
negociações entre bancos públicos e privados; e na defesa
dos bancos públicos que estão
sendo desmontados e preparados para a privatização.

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

(

3322-5522
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Barretos é destaque em Encontro de Gestores
Municipais da Pessoa com Deficiência
O coordenador de Politicas Públicas da Pessoa com Deficiência, Nilton Vieira (foto), participou nesta semana, do quinto Encontro de Gestores
Municipais da Pessoa com
Deficiência, em São Paulo, que reuniu secretários e
coordenadores municipais da
pessoa com deficiência dos
municípios paulistas; a Secretária Estadual da Pessoa com
Deficiência, Linamara Rizzo

Batistella; e o sub secretário
estadual, Luiz Carlos Lopes.
Entre outros, foram abordados os temas de captação de
recursos e acessibilidade.
Na oportunidade, Barretos
ganhou destaque por ter criado a Coordenadoria da Pessoa

com Deficiência, após sugestão feita por Luiz Carlos
Lopes, durante a Caravana
de Acessibilidade que aconteceu no município, em 2017, e
ter realizado o evento de Moda
Inclusiva, Abertura do Programa de Inclusão no Mercado de

Trabalho de PcDs.
“Estamos iniciando agora.
Sabemos que temos muito a
trabalhar para dar dignidade
e condições às pessoas com
deficiência, para que vivam
de uma forma autônoma”, comentou Nilton Vieira.

De olho no currículo e nas redes sociais

Como suas postagens podem te ajudar na carreira

Cesta básica de maio
tem alta de 4,50%,
maior variação desde
janeiro de 2016

A batata foi a grande “vilã”,
144,74% de aumento

Pesquisa da Fundação
Procon-SP, órgão vinculado à
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de
São Paulo, constatou que, em
maio, o valor da cesta básica
paulistana teve alta de 4,50%,
a maior variação mensal desde a implantação da cesta básica ampliada (pesquisa com
39 itens), que ocorreu em janeiro de 2016.
A alta dos preços também
atingiu a população de Barretos e região, nas compras dos
produtos de cesta básica em

feiras livres e supermercados,
mesmo das grandes redes.
O levantamento, feito em
convênio com o Departamento Intersindical de Estatísticas
e Estudos Socioeconômicos
(Dieese), revela que o preço
médio que, em 30/4/18, era
de R$ 652,85 passou para R$
682,25 em 30/5/2018.
Por grupo, foram constatadas as seguintes variações:
alimentação, 5,17%; limpeza, 0,54%; e higiene pessoal,
0,73%. A variação no ano é
de 4,71% (base 26/12/2017).

NO PERÍODO DE 2 A 30/5/2018, OS
PRODUTOS QUE MAIS SUBIRAM FORAM:
Batata (kg) 					144,74%
Cebola (kg) 					31,50%
Desodorante spray (90/100 ml) 		
11,05%
Sabonete (unidade 90g) 			
7,96%
Feijão carioquinha (kg) 			
5,04%
AS MAIORES QUEDAS FORAM:
Alho (kg) 					-4,74%
Café em pó (500g) 				
-3,17%
Papel higiênico fino branco (com 4 unidades) -2,98%
Creme dental (tubo 90g) 			
-2,72%
Presunto fatiado (kg) 				
-2,57%
Dos 39 produtos pesquisados na variação
mensal, 27 aumentaram de preço e 12 diminuíram.

As redes sociais são ferramentas cada vez mais importantes no dia a dia das pessoas. Não à toa, as empresas
vêem no perfil das pessoas
uma oportunidade de avaliar,
conhecer e recrutar, de acordo
com seus princípios e valores.
Algumas postagens, que parecem simples, interferem cada
vez mais na hora da contratação
de novos profissionais, por isso,
estar atento ao comportamento
na internet é uma das coisas
mais importantes para alcançar
determinado cargo.
“Hoje, as redes possuem
um poder muito grande. É
importante que os profissionais estejam lá, com seu perfil
atualizado. Interagir com elas
é essencial”, define Raphael
Falcão, diretor da HAYS Response, grupo especializado
em seleção de candidatos e líder mundial em recrutamento.
TIPOS DE POSTAGEM
O ideal é evitar ter posicionamentos extremistas nas
redes. Podem existir as posições contra determinado ato
ou atitude, mas se colocar a
favor ou contra determinada
instituição não é o melhor
caminho. O ideal, em todas
as situações, é estar aberto
ao diálogo e a posições contrárias a sua. “Geralmente as
pessoas nos pressionam para
termos opinião sobre um
tema. E devemos nos posicionar sim, mas de uma forma
mais branda, diferente de uma
mesa de bar”, reforça Falcão.
REDES SOCIAIS NO

CURRÍCULO
Por mais que o candidato
tenha diversas redes sociais,
profissionalmente, o foco é
manter o link do LinkedIn,
que é uma rede profissional,
100% voltada para isso. Em
casos específicos, como os
cargos que envolvem Comunicação, pode haver links alternativos para o portfólio ou
outros trabalhos já realizados
que servem de experiência.
PARTICIPAÇÃO EM
GRUPOS E FÓRUNS DE
DISCUSSÕES
Participar nestes espaços,
com discussões sobre o mercado de trabalho, pode ajudar, isso
porque gera um networking. É
importante optar por um grupo
específico, pois, é ele que pode
te ajudar e credenciar para as

oportunidades no mercado de
trabalho. “Consideramos interessante quando o profissional
sugere alguma coisa dentro
desse grupo. Isso é extremamente positivo à imagem”,
aponta o diretor da HAYS.
CONEXÕES
FORA DA TELA
Por mais que a ‘vida virtual’ influencie cada vez mais
no desempenho profissional,
estar presente em discussões
e debates presenciais, além de
promover encontros pessoais
com outros profissionais, é
uma tática eficiente para reforçar o desempenho e mostrar interesse nos temas.
PRIVACIDADE DAS INFORMAÇÕES
Apesar do LinkedIn ser
uma ferramenta mais profis-

sional, comparada a outras
mais pessoais, é bom restringir aqueles conteúdos que podem te rotular de alguma forma negativa. É muito difícil
um candidato ter participado
de um processo seletivo sem
ter passado por uma pesquisa
em suas redes sociais antes.
A dinâmica do mercado
de trabalho mudou, inclusive, nas profissões mais tradicionais, como nas indústrias.
“Estar presente em perfis virtuais não é mais um ponto importante só para o Gerente de
Marketing, mas também para
o Gerente Industrial”, exemplifica. “Se ambos se posicionarem de determinada forma,
eles podem ser prejudicados,
ou ajudados, por suas redes
sociais”, completa Falcão.
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Levantamento aponta que 82% dos brasileiros assistiram
jogos pela internet
Dia de jogo do Brasil e grande expectativa. E como
os brasileiros têm mostrado toda essa emoção no Twitter?

De acordo com o levantamento realizado pela Airfluencers, empresa de inteligência
em redes sociais e influenciadores, entre os dias 25 e 26 de
junho foram realizadas análises
em 444.427 mil publicações referentes à Copa do Mundo.
Entre essas publicações, a
palavra “Hexa” foi mencionada
101.809 mil vezes. Já as hashtags
#copa2018 e #worldcup foram
citadas 74.054 mil e 19.001mil
vezes, respectivamente.

Entre os jogadores mais
citados estão Messi (26.309)
e Cristiano Ronaldo (24.956).
Já entre os países mais mencionados estão Argentina
(20.973), Rússia (16.352),
Portugal (11.112), Colômbia
(6.384) e Uruguai (6.358).
A torcida brasileira está formada para assistir aos jogos e a
pesquisa identificou que, entre
os dias 26 e 27 de junho, 67%
das pessoas assistiram aos jogos com a família, 17% acom-

panharam com amigos e outros
8,5%, assistiram em casa.
Um dado interessante é
que 82% dos internautas citaram em seus tuites que assistiriam ao jogo Brasil x Sérvia
pela internet.

Ciclista barretense conquista medalha
de prata na Maratona dos Canaviais

O ciclista barretense Cleber Prieto, da equipe de Barretos, conquistou o segundo lugar – medalha de prata,
na Maratona dos Canaviais – Categoria Sub 45, disputada no último domingo, dia 24, em São Simão (SP),
onde competiu com apoio da secretaria municipal de Esportes e Lazer. A prova, uma das mais famosas da
região, teve um percurso de 100 quilômetros. Também competiram por Barretos, Wellington Fernando, quarto
lugar na categoria Sub 40; Antônio Donizete Pelegrine, quinto lugar na categoria Sub 60, Flávio Calochi, sétimo
colocado na categoria Geral, que teve 100 participantes e Bruno, décimo lugar na categoria Sub 40.

