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Copa do Mundo Fifa 2018

A secretaria municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira 
(5), o balanço final da campanha de vacinação contra a gripe 
no município. De acordo com os números, apenas o grupo dos 
professores atingiu 100% do público alvo. O menor índice de 
vacinação ficou com o grupo de crianças, que atingiu quase 63%.

De acordo com o master coach, Gabriel Barone, o que tem 
definido os resultados [até então positivos] da seleção brasileira 
na Copa da Rússia, é a estratégia e a fidelidade. “Para se cum-
prir isso é necessário inteligência emocional e condicionamento 
mental, ou seja, repetir aquela mesma tática diversas vezes para 
gerar o resultado”, aponta. “O Tite é capaz de extrair o melhor 
que o jogador pode dar na posição dele. Não há improvisos e o 
jogador gera mais resultados”, finalizou.

A contagem regressiva para 
a sétima edição da Feijoada 
Samaúma entra na reta final. 
O evento acontece no próximo 
dia 21 de julho, na Estância 
Sombra do Jatobá, em Barre-
tos, e conta com shows com-
pletos 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 públi-
co regional ao longo de sua 
história, por oferecer qualida-
de até nos detalhes de estru-
tura do evento, com conforto 
e diferentes opções de espa-
ços para desfrutar de todas as 
atrações que oferece.

Bem na frente do palco a 
área exclusiva para as mesas 
numeradas foi vendida nas 

O expediente na prefeitura, 
no complexo administrativo da 
rua 30, SAAE, demais órgãos e 
secretarias municipais se encer-
ra as 14 horas desta sexta-feira 
(6), devido ao jogo do Brasil 
frente a Bélgica, pela Copa da 
Rússia. A secretaria municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente 
vai funcionar das 7 às 13h. 

AULAS
Os CEMEIs e escolas encer-

ram suas atividades a partir das 
14 horas, portanto com aulas 
normais no período da manhã e 
parciais no período da tarde.

SAÚDE
Nas Unidades Básicas de 

Saúde o expediente dos servi-
dores e atendimento ao público 
vai até às 14 horas, exceto nas 
unidades dos bairros Marília e 
Zequinha Amêndola, que fecham 
no mesmo horário, mas atendem 
normalmente no período noturno.

COMÉRCIO
Segundo a Associação 

Comercial e Industrial de Bar-
retos o comércio deve encerra 
o expediente as 14h30, só rea-
brindo no sábado pela manhã, 
exceto os supermercados que 
estendem o expediente após o 
encerramento do jogo.

Está confirmada para esta 
sexta-feira (6), às 9 horas, a 
inauguração do novo prédio 
do Ambulatório de Doenças 
Infecto-Contagiosas, locali-
zado na Rua Jerônimo Alves 
Pereira, 490, no bairro Jardim 
Universitário.

O ambulatório é dotado 
de três consultórios médicos, 
um consultório de enferma-
gem, salas de acolhimento, 
assistente social, psicóloga, 
reuniões de grupo, de espera, 

de material de esterilização e 
de coleta de exames, além de 
recepção, copa, sala, almoxa-
rifado, sanitário masculino e 
feminino, com acessibilidade, 
e sanitários para funcionários.

A equipe da unidade será 
composta por cinco médicos, 
um enfermeiro, cinco técni-
cos de enfermagem, cinco au-
xiliares administrativos, um 
auxiliar de serviços gerais, 
um psicólogo, um assistente 
social e um fisioterapeuta.

O prefeito Guilherme Ávi-
la recepcionou em Barretos, 
na última terça-feira (3), a 
professora Lúcia Franca, pri-
meira dama do Estado e pre-
sidente do FUSESP (Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo). Lúcia 
França veio a Barretos para 
assinatura de convênios com 
municípios das regiões de 
Barretos, Franca e Rio Preto 
e a formatura de alunos de 

cursos de qualificação profis-
sional – Padaria Artesanal e 
Construção Civil. 

“Os cursos de qualificação 
são uma grande oportunidade 
para que as pessoas possam ter 
geração de emprego e renda, 
trabalhando numa empresa por 
conta própria”, disse o prefeito. 
Durante a visita, Guilherme Ávi-
la convidou Lúcia França para 
participar da Festa do Peão, em 
agosto próximo.

Embaixador da Festa do 
Peão de Barretos, pelo segun-
do ano consecutivo, Gusttavo 
Lima irá gravar o sétimo DVD 
da carreira no palco do evento 
que é considerado o maior ro-
deio da América Latina.

O registro acontecerá no 
dia 25 de agosto e promete ser 
marcado por muita emoção. 
Pra quem não se recorda, em 
2017, o cantor fez história na 
Arena levando o público ao de-
lírio com uma apresentação que 
durou mais de cinco horas, vi-

rando a madrugada com direito 
a churrasco durante o show.

Dono da música que domi-
nou as rádios de todo o Brasil 
no primeiro semestre de 2018, 
“Apelido Carinhoso”, Gustta-
vo Lima tem levado o nome 
de Barretos por onde passa 
com o bordão “Respeita o 
Embaixador”.

“Estou feliz e ansioso de-
mais. Minha relação com Bar-
retos é de muito amor, música e 
gratidão. Gravar um DVD nessa 
festa maravilhosa, com certeza, 

será um sonho realizado. Quero 
ver todo mundo lá”, comentou.

A 63ª Festa do Peão de 
Barretos acontece de 16 a 26 
de agosto no Parque do Peão 
e é organizada pelo grupo “Os 
Independentes”. A programa-
ção reúne os maiores com-
petidores do rodeio nacional 
e internacional, os principais 
campeonatos e também gran-
des nomes da música sertane-
ja do Brasil, além de artistas 
internacionais, como Shania 
Twain, no dia 18 de agosto.

Gusttavo Lima confirma 
gravação de DVD em 

Barretos na Festa do Peão

Seleção brasileira passa 
por pressão psicológica

Brasil enfrenta a Bélgica nesta sexta-feira às 15 horas
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Contagem regressiva para a Feijoada Samaúma
primeiras sema-
nas de divulga-
ção do evento, 
mas por toda a 
estância há me-
sas espalhadas, 
sempre em locais 
com sombra, para 
que o público dos 
ingressos VIPs 
possa saborear o 
cardápio comple-
to, farto e servido 
a vontade, com 
comodidade.

Os bares servirão, também 
à vontade, água, refrigerante, 
sucos, caipirinha, vodca, 51 
Ice e, exclusivamente, a cer-
veja Itaipava Go Draft, um 
lançamento da Cervejaria Pe-
trópolis. Além disso, sempre 
há uma e outra surpresa em 
brindes e ações de marcas que 
os organizadores preparam 
para impactar seu público.

Ingressos estão sendo ven-
didos online no saudtickets.
com.br ou nos pontos de ven-
da 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 po-
dem ser conseguidos no (17) 
98171-8888.

Prefeitura 
altera horário 
de expediente 

nesta sexta-feira

A diretoria do Rio das 
Pedras Country Club, pre-
sidida por Luís Moschiar, 
informa que nesta sexta-
-feira (6) a sede central e 
a academia funcionam até 
14h30, reabrindo somente 
no sábado. Também nesta 
sexta, não haverá treino na 
escola de futebol. A sede de 
campo funciona em seu ho-
rário habitual. Já na próxima 
segunda-feira, dia 9, feria-
do estadual da Revolução 
Constitucionalista de 1932, 
a sede de campo funcionará 
normalmente. A academia e 
a sede central fecham.

Rio das 
Pedras informa

Barretos vacina 80% do 
público alvo contra a gripe

BALANÇO FINAL
CRIANÇAS:    3.864 DOSES 62,96%
TRABALHADOR DE SAÚDE:  6.164 DOSES 93,91%
GESTANTES:     698 DOSES 66,92%
PUÉRPERAS:    152 DOSES 88,89%
IDOSOS:    12.456 DOSES 79,87%
PROFESSORES:    1.376 DOSES 101,25%
POPULAÇÃO:    30.870
TOTAL DE DOSES APLICADAS:  24.710
COBERTURA:    80,05%

Prefeito recepciona primeira 
dama do Estado em Barretos
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Ambulatório de Doenças Infecto-
Contagiosas ganha novo prédio
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Opinião

» A CULPA DO DESCRÉDITO POLÍTICO
Para o vereador Aparecido Cipriano (PP), o descrédito 

político não é culpa dos vereadores. “Ele tem sua origem em 
coisas que acontecem lá em cima”, afirmou o parlamentar.

» O COMBATE DE KAPETINHA
O vereador Kapetinha (PTB) enfatizou que combateu 

e vai continuar combatendo a criação de secretarias e car-
gos para agraciar apadrinhados políticos. Justifica que isso 
fere o cofre público.

» FAZ O QUE DETERMINA A LEI
O poder público tem que fazer o que determina a lei e 

não o que se quer, explicou a vereadora Paula Lemos (PSB).

» A FAVOR DOS INDEFESOS
O vereador Raphael Oliveira (PRP) informou que seu 

partido deve assumir a pasta regional de defesa animal.

» CPI DA SANTA CASA PEDE MAIS PRAZO
A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), que analisa a 

situação financeira da Santa Casa de Misericórdia de Barre-
tos, de 2000 até o período atual, pediu prorrogação de prazo 
por 120 dias para proceder ao andamento de seus trabalhos.

» TUDO VAI TERMINAR EM PIZZA, DIZ UEBE
Para o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) a CPI da Santa 

Casa “é gozação, é brincadeira, não vai dar em nada, vai termi-
nar em pizza”. Em sua opinião, isso desmoraliza o Legislativo.

» A LARGURA DO CÓRREGO SÃO SEBASTIÃO
O vereador Paulo Correa (PR) indagou da prefeitura 

se haverá alargamento da calha do córrego São Sebastião, 
por causa do fluxo de água do sistema de drenagem que 
está sendo implantado nas proximidades do Clube União.

» TUCANO PEDE ABERTURA DE RUA
A abertura da rua 14, no trecho entre as avenidas 1 e 3, 

foi solicitada pelo vereador Dutra (PSDB).

» PARA CLAREAR A 21
A substituição das lâmpadas ao longo da Avenida 21, 

do centro até o velório municipal, por iluminação de led 
ou vapor metálico, é uma reivindicação do vereador Wil-
son Aparecido (PSDB)

» ESPAÇO PARA O MEMORIAL DO VOCACIONAL
Vereador Carlão do Basquete (PROS) pediu a cessão de 

uma área no prédio do Vocacional da Saúde, com o objetivo 
de implantar um memorial da antiga escola Vocacional.

» DESCUMPRIMENTO DA LEI É QUESTIONADO
O presidente da Câmara Municipal, Leandro Anastácio 

(SD), quer informações sobre descumprimento da lei, que 
garante gratuidade ao acompanhante de pessoa com defi-
ciência no transporte público.

» LOUVOR E CONGRATULAÇÕES GARANTIDOS
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador 

Paulo Correa (PR) que emite votos de louvor e congratu-
lações à comunidade japonesa de Barretos pelos 110 anos 
da imigração japonesa ao Brasil.

» COLETA DE LIXO ESPECIAL
O vereador Almir Neves (PSDB) requereu informa-

ções sobre a coleta de resíduos sólidos como pilhas, bate-
rias, pneus, óleos lubrificantes e lâmpadas, na cidade.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Contra-história do li-

beralismo”, de Domenico Losurdo, publicado pela editora 
Ideias & Letras.

Márcio Todeschini
Missionário da Canção Nova

Investimento para PcD ainda é modesto
Ao considerar as limitações, 

já é possível notar que algumas 
empresas já estão preocupadas 
em realizar adaptações para re-
ceber colaboradores com defi-
ciências, mas ainda com inves-
timentos modernos.  

Após a criação da lei de 
inclusão as pessoas com de-
ficiência garantiram uma par-
cela das vagas nas empresas, 
porém, a quantidade não ab-
sorve o número necessário.

A abertura profissional se 
restringe àqueles que já estão 
capacitados e também quem se 
mantém a mais tempo no mer-
cado, porém, aqueles que pre-
cisam iniciar sua carreira, en-
contram fortes barreiras. É fácil 
encontrar pessoas que estão em 
formação, ou recém formados 
que ainda não encontraram 
uma vaga, e quanto mais novo, 
o cenário chama mais atenção. 

“É comum relacionarmos 
os jovens como mão de obra 
barata e sem a qualificação 
necessária para desenvolver as 
tarefas do dia a dia. Ao falar-
mos PcDs jovens os números 
tornam-se maiores, as visões 
empresariais ainda são dis-
torcidas e tendem a enxergar 
esse público como um custo 
alto, tendo em vista a neces-
sidade de adaptação física e 
estrutural da corporação e um 
retorno baixo. Sendo assim, 
são poucas as corporações que 
estão dispostas a investir nes-
se desenvolvimento humano, 

E quando os pais brigam na frente dos filhos?
“Tu te tornas semelhante 

ao que contemplas” (São João 
Paulo II). Basta sermos pais 
para constatar a verdade desta 
célebre afirmação do grande e 
saudoso Papa João Paulo II, o 
Papa das Famílias, como ficou 
conhecido durante o seu ponti-
ficado, e também por sua exor-
tação apostólica Familiaris 
Consortio - A Missão da Famí-
lia Cristã no mundo de hoje.

Em sua maioria, os filhos 
vão, de acordo com sua per-
sonalidade, repetir comporta-
mentos, gestos e expressões 
daqueles que os geraram. Os 
pais sempre serão modelos 
fundamentais para o desen-
volvimento da personalidade e 
formação do caráter dos filhos.

O que um filho sente, ab-
sorve e presencia na fase ini-
cial de sua vida, pode cons-
truir caminhos seguros dentro 
de si, ou não. Toda insegu-
rança de uma criança vem de 
fatores externos, seja na sua 
vida atual ou da fase intra-ute-
rina, pois ela está descobrindo 
o que é viver para sobreviver.

A ciência comprova, através 
de estudos, que a forma insegu-
ra de uma pessoa se colocar no 
mundo vem da fase inicial de 
sua vida, pois a formação do ser 
humano é, em grande parte, re-
sultado do seu relacionamento 
e histórico familiar.

A superproteção dos pais é 
muito comum, por exemplo, 
quando se tem o primeiro filho, 
e isso pode afetar muito mais 

negativamente do que positiva-
mente o futuro daquele filho.

Por natureza, as crianças 
têm uma curiosidade sem li-
mites. O problema é que isso 
acontece naturalmente antes 
da idade da razão, ou seja, ela 
não pensa no perigo que uma 
descoberta pode esconder. Co-
meçam por colocar na boca 
tudo o que conseguem pegar 
com suas mãozinhas. Assim 
que começam a se locomover, 
todas querem colocar o dedo 
no buraco da tomada, puxar o 
que está acima delas, fora do 
seu alcance, subir uma escada, 
entre outras peripécias. A rea-
ção de muitos pais de primeira 
viagem é se antecipar e evitar, 
ao máximo, que as crianças so-
fram em qualquer uma dessas 
e outras situações que as colo-
quem em algum tipo de risco.

Sem diminuir em nenhum 
aspecto a responsabilidade 
paterna no cuidado dos filhos, 
é certo que o excesso de pro-
teção faz com que, no futuro, 
a criança não tenha estímulos 
suficientes para fazer uma es-
colha como, por exemplo, to-
mar uma decisão importante 
na sua caminhada profissio-
nal, pois se tornou refém de 
um tempo em que ela sempre 
tinha quem a protegesse e de-
cidisse por ela. Temos que ter 
o cuidado de não “estragar” 
os nossos filhos.

Por esse e tantos outros 
exemplos, da forma como o 
comportamento dos pais in-

fluencia a vida dos filhos, é que 
jamais fará bem ao filho ver os 
pais brigando, discutindo, em 
desacordo, sem chegar a um 
bom senso e, em situações ex-
tremas, desferindo palavras de 
cunho agressivo, humilhante e 
opressor um contra o outro.

A fragilidade do relacio-
namento entre marido e mu-
lher, exposta em momentos 
assim, traz conseqüências 
desastrosas na formação dos 
filhos. Sempre teremos si-
tuações de desentendimento, 
pois somos diferentes. Cabe 
ao casal descobrir meios e 
ocasiões favoráveis para tra-
tar de assuntos que possam 
gerar tensões, que deman-
dem um diálogo mais lon-
go, a escuta atenta do outro, 
principalmente, quando as 
opiniões são completamente 
distintas. É preciso buscar 
equilíbrio para perceber que 
“até aqui podemos conver-
sar, mas daqui pra frente te-
remos que fazer isso de for-
ma mais reservada”.

Por que esse cuidado? Veja 
bem. Por serem naturalmente 
mais apegados a um ou outro, 

os filhos terão uma tendência 
a repudiar aquele que “ma-
chuca” quem ele “mais ama”. 
Esta rejeição pode se estender 
não só ao pai ou a mãe, mas 
aos homens e mulheres de um 
modo geral. Portanto, a for-
ma como os pais se relacio-
na, marcará profundamente a 
vida dos filhos.

Fundamentais para a vida 
e o dia a dia de uma família, 
a verdade, o respeito, a sereni-
dade, a calma, a paciência, o 
carinho, a correção amorosa e 
o cuidado, tornarão o ambiente 
familiar mais saudável, alegre 
e feliz, fazendo dos filhos pes-
soas mais seguras de si, com 
excelentes referências que re-
sultarão no desejo de, um dia, 
formar a própria família.

Jesus nasceu numa família. 
Não desista da sua. Vale a pena, 
pois ela continua sendo o lugar 
privilegiado da ação de Deus.
Uma família que busca basear 
sua vida em Deus, nos valores 
cristãos, terá elementos para 
aprender a formar e educar os 
filhos para a fé e para a vida.

e quando existem são vagas a 
subempregos e para pessoas 
com faixa etária superior”.

O comentário foi feito por 
Ruy Leal, que atua há mais de 
35 anos com capacitação e in-
gresso de jovens no mercado.

Ruy Leal está à frente da 
ONG Via de Acesso. Ele ain-
da não vê solução em curto 
prazo para o problema, por 
isso iniciou uma busca por 
parcerias que possam realizar 
essa colocação. Para cola-
borar estamos reproduzindo 
suas colocações.

“Poucas empresas estão 
adaptadas para receber esses 
jovens, porém incentivamos e 
ajudamos para que as corpo-
rações invistam nesse merca-
do”, completa Leal.

Assim como ele, sabemos 
que faltam incentivos dos 
governos e consciência em-
presarial para que o mercado 
absorva esses novos profissio-
nais e para que, em um futuro 
mais próximo, eles possam 
ter equalização no desenvol-
vimento profissional, a fim 
de ser competitivo para vagas 
bem remuneradas posterior-
mente. Hoje, grande parte dos 
deficientes ocupa subempre-
gos ou são recrutados para 
cargos muito baixos, mesmo 
com formação adequada.

A ONG, que já atendeu 
mais de 500.000 pessoas, ini-
ciou sua expansão em 2018 
para atender a essa demanda e 

oferecer oportunidades à PcDs 
que buscam seu primeiro em-
prego. Nesta etapa, o Via de 
Acesso está criando novas par-
cerias empresariais que pos-
sam absorver esse público.

“Nós já investimos na ca-
pacitação para que todos es-
tejam mais bem preparados 
para o mercado e sabemos da 
nossa responsabilidade para 
que eles possam atender as 
expectativas e, com isso, nós 
já conseguimos firmar algu-
mas parcerias. Estamos con-
tentes com os resultados e 
queremos ampliar ainda mais 
o nosso atendimento”, con-

cluiu Ruy Leal.
Para quem não conhece, 

Ruy Leal atua com capacitação 
de jovens para o ingresso no 
mercado de trabalho e na orien-
tação de profissionais de Re-
cursos Humanos e educadores 
sobre programas de estágios, 
coaching e mentoring. Tem 
artigos publicados em jornais 
e revistas de RH. É autor de 
livros publicados em diversos 
países. Atualmente é superin-
tendente geral do Instituto Via 
de Acesso, organização da so-
ciedade civil de caráter sócio-
-educacional e de assistência 
social de interesse público.
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Família unida torce unida. E foi assim que eles fizeram, 
Genilson, Naiara e a pequena Alicia, vestiram suas ca-

misetas e acessórios verde amarelo para torcerem para 
o Brasil, que jogou contra o México segunda-feira (2), 
levando a melhor, 2x0 para a Seleção Canarinho. Que 
o time de Tite faça bonito nesse jogo de hoje contra a 

Bélgica, e traga a taça para nós. Rumo ao Hexa!!!

Aline Cristal Lambert celebrou mais um ano de vida se-
gunda-feira (2), onde passou a data recebendo o carinho 
dos amigos e familiares, em especial, do marido Marcos 
Vinícius (foto) e dos filhos, Matheus e Lara. Parabéns!!!

Flash em dona Sirlene, Wesley e Roseangela, que foram clicados dia desses 
curtindo uma agradável festa em família. Muito bom!!!

O bailarino, coreógrafo e professor, Jean Santana, brindou 
idade nova segunda-feira (2), e passou o dia fazendo o que 
mais gosta, trabalhando com a arte da dança. Felicidades!!!

A bela Ingrid Porfirio comemorou aniversário terça-
-feira (3), mas a festança acontece hoje (6), ladeada de 

amigos, torcendo para mais uma vitória do Brasil. O 
carinho ficou por conta dos familiares. Parabéns!!!

Quarta-feira (4) foi dia de cantar parabéns para Delma Al-
ves, que antecipou a data para o domingo (1), onde estava 

rodeada de pessoas que a querem bem, saboreando um 
delicioso churrasco, feijoada, e claro, o bolo que não pode-

ria faltar. O carinho ficou por conta da filha Ana Carolina, 
da afilhada Júlia (foto) e dos irmãos. Tudo de bom!!!

Hoje (6) é dia de festa em torno de Anderson Anastácio 
que faz idade nova, mas que vai comemorar a data ao 

lado de Márcio Falcão que faz aniversário no domingo (8), 
e juntos vão fazer o evento “Trinta e poucos e um convida-

do, você” para amigos e familiares. Sucesso!!! 

Destaque para o casal, João Vitor Souza e 
Giovanna Balugani, que curtiram juntos, em clima 

de muito romance, um badalado evento que aconteceu 
no último final de semana na city. Tudo de bom!!! 

Taluana da Silva, que adora sabo-
rear uma boa comida, curtir com as 
amigas e também passear, esteve 
em festa ontem (5) comemorando 

seus 25 anos, e o carinho especial, é 
claro, ficou por conta do filho Isaias 

Emanuel. Felicidades!!!

Uma estrutura em gesso com a frase “Eu Amo Barretos” que leva as cores da Associação Os Independentes está 
exposta na entrada do Parque do Peão e tornou-se a mais nova atração do complexo para turistas e barretenses.  
A intenção, segundo o presidente Ricardo Rocha, é oferecer ao turista que visita à cidade, não somente durante 
da Festa do Peão, mais uma opção para registrar momentos inesquecíveis. (foto: Francisco Santos).
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Regiões de Barretos, Franca e São José do Rio Preto 
recebem projetos do Fundo Social de Solidariedade
No total, 20 municípios firmaram convênios para implantação da Escola de Moda, Escola de Beleza, Escola de Construção Civil, Padaria Artesanal e Horta Educativa

A primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de So-
lidariedade do Estado de São 
Paulo, professora Lúcia Fran-
ça, esteve na última terça-feira 
(3), em Barretos, para a assina-
tura de convênios com a Esco-
la de Qualificação Profissional 
e Horta Educativa do Fussesp.

Entre os municípios que 
participaram, estiveram pre-
sentes Bebedouro, Guaíra, 
Olímpia, Terra Roxa, Guará, 
Orlândia, Ituverava, Patrocí-
nio Paulista, São José da Bela 
Vista, Américo de Campos, 
Aspásia, Cosmorama, Irapuã, 
Monte Aprazível, Nova Gra-
nada, Onda Verde, Orindiúva, 
Planalto , Santa Fé do Sul e 
Sebastianópolis do Sul.

“A qualificação profissional 
é algo que ninguém pode tirar 

ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A Escola de Qualificação Profissional iniciou suas atividades em 2011 

e tem como principal objetivo oferecer qualificação profissional rápida e 
gratuita para que pessoas desempregadas resgatem sua autoestima e in-
gressem ou retornem para o mercado de trabalho. São oferecidos cursos 
nas Escolas de Moda, Beleza, Construção Civil, além da Padaria Artesanal.

HORTA EDUCATIVA
O projeto tem como objetivo fortalecer o trabalho educacional volta-

do à formação de valores sociais, culturais e alimentares compatíveis com 
a preservação da cultura do país, do meio ambiente e da promoção de 
hábitos alimentares saudáveis. O foco é ensinar, mesclando aulas teóricas 
e práticas, conceitos de Educação Ambiental, Nutricional e Valorização do 
Meio Rural via Horticultura. As atividades têm duração de um ano e atende 
crianças matriculadas na rede pública até o 4º ano do ensino fundamental.

de uma pessoa. Não só renova 
a autoestima, como traz a es-
perança de uma vida melhor”, 
comentou Lúcia França.

No total, 20 municípios da 
região de Barretos, Franca e 
São José do Rio Preto aderi-
ram a 25 projetos da Escola 
de Qualificação Profissional, 
entre eles, a Escola de Moda, 

Escola de Beleza, Escola de 
Construção Civil, Padaria Ar-
tesanal e Horta Educativa.

Durante o evento, a pro-
fessora Lúcia França também 
participou da formatura de 12 
alunos da Padaria Artesanal 
e 8 da Escola de Construção 
Civil do Fundo Social de So-
lidariedade de Barretos.

O alto risco de surto de den-
gue no município de Barretos 
foi tema de requerimento do ve-
reador Paulo Correa (PR), que 
questionou quais medidas estão 
sendo adotadas pela administra-
ção municipal para diminuir o 
alto índice de 4,7 na avaliação 
do Ministério da Saúde.

O vereador também solicitou 
informações sobre quantos casos 
de dengue, chikungnya e zika 
foram confirmados em 2018, 
quantos casos suspeitos e quais 

Alto risco de surto de dengue em 
Barretos é questionado por Paulo Correa

os bairros que apresentaram os 
maiores níveis de infestação.

Segundo Levantamento Rá-
pido de Índices de Infestação 
pelo Aedes aegypti (LIRA), 
divulgado pelo Ministério da 
Saúde, no último dia 7, as cida-
des de Barretos, Ribeirão Preto, 
Bebedouro, Jaboticabal e Jardi-
nópolis, apresentaram risco de 
enfrentar um surto de dengue, 
chikungnya e zika.

“Com uma pontuação de 
4,7, Barretos está entre os 

1.153 municípios brasileiros 
com elevada taxa de infes-
tação pelo mosquito Aedes 
Aegypti. O resultado do le-
vantamento mostra que é ne-
cessário dar mais atenção nas 
ações de combate ao mosqui-
to”, disse Paulo Correa.

O parlamentar ressalta que 
os ovos do mosquito Aedes Ae-
gypti resistem a longos períodos 
de dessecação, que podem du-
rar até um ano. Esta resistência 
é uma grande vantagem para o 
mosquito, pois permite que os 
ovos sobrevivam até o próximo 
período chuvoso e quente.

“De fato há uma concen-
tração de casos de dengue 
nos meses mais quentes, mas 
isso não significa que a den-
gue seja doença de uma úni-
ca estação. O mosquito pode 
representar perigo durante to-
dos os meses do ano. Este é o 
momento de agir para manter 
os baixos índices de infesta-
ção e impedir que a doença 
volte com força nas próximas 
estações”, completou Correa.
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Desde a última quarta-fei-
ra, dia 04, o Rancho do Peão-
zinho, no Parque do Peão, 
está fechado para a conclusão 
das obras que estão ocorrendo 
em todo o espaço.

A reforma abrange banhei-
ros, playground, rede de esgo-
to e melhorias em toda a es-

trutura. Além disso, também 
está em fase de acabamento 
uma nova lanchonete.

O fechamento, de acordo 
com Os Independentes, é por 
tempo indeterminado. “Em 
breve reabriremos o Rancho 
do Peãozinho para receber a 
criançada com ainda mais se-

gurança, conforto e opções de 
diversão. Estamos deixando 
tudo da melhor forma possí-
vel para a festa”, afirmou o 
presidente, Ricardo Rocha.

Entre as novidades previstas 
para a reabertura está uma lan-
chonete que funcionará o ano 
inteiro (Foto: Francisco Santos)

Os participantes do Empre-
tec, curso com metodologia 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que trabalha 
o comportamento empreende-
dor, irão se reunir no 8º Encon-
tro de Empretecos de Barretos 
e região. O evento será reali-
zado no dia 18 de julho, uma 
quarta-feira, das 19 às 21h45, 
no EspaçoGutty Eventos.

O evento é promovido pelo 
Grupo Teco, um grupo forma-
do por empretecos, que tem 
como objetivo fortalecer a rede 
e incentivar o relacionamento 
entre os empresários para troca 

de experiências, boas práticas 
e geração de negócios.

O evento é aberto tanto 
para empretecos quanto para 
quem ainda não fez o semi-
nário. Será uma oportunidade 
para ampliar a rede de rela-
cionamento e fomentar novos 
negócios. A entrada será um 
quilo de alimento não perecí-
vel para doação.

O gerente regional do Se-
brae-SP, Rafael Matos do 
Carmo, é empreteco desde 
2009 e será o palestrante do 
encontro. Formado em admi-
nistração, com MBA Execu-

tivo em marketing pela USP, 
Rafael Matos tem 13 anos de 
experiência no Sebrae-SP, e já 
atuou nos escritórios de Re-
gistro, Votuporanga e Barre-
tos, onde atualmente ocupa o 
cargo de gerente regional, res-
ponsável por 23 municípios 
da região.

A programação do encon-
tro ainda inclui um espaço 
para discussão sobre parce-
rias, conexão, roda de ne-
gócios e café estratégico. O 
Espaço Gutty Eventos está lo-
calizado na Avenida dos Co-
queiros, 458, Barretos.

Rancho do Peãozinho 
fecha para reformas

8º Encontro de Empretecos e 
Empreendedores será realizado em Barretos

Evento será realizado no dia 18 de julho, às 19 horas, no Espaço GuttyEventos
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

O governador do Estado 
de São Paulo, Márcio França, 
anunciou o fim da lista de es-
pera dos pedidos de isenção 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) para ta-
xistas cadastrados no Sistema 
de Controle de Pedidos de Be-
nefícios Fiscais para Veículos 
Automotores (SIVEI).

Além disso, atendendo à 
reivindicação da categoria, a 
autorização para a aquisição 
de carros novos não estará 
mais vinculada à marca, mo-
delo e concessionária. 

A medida faz parte do pro-
grama Nos Conformes, proje-
to da Secretaria Estadual da 
Fazenda, que estabelece uma 
lógica de atuação do Fisco es-
tadual, voltada ao apoio e co-
laboração aos contribuintes, 
e beneficiará taxistas profis-
sionais autônomos e também 
os que atuam como Microem-
preendedor Individual (MEI) 
no Estado de São Paulo.

“Eu agradeço muito a Se-
cretaria da Fazenda e os seus 
profissionais técnicos que agi-
lizaram, correram para poder 

criar um mecanismo legal que 
pudesse garantir para vocês 
esse beneficio na plenitude. 
E vocês sabem, claro que se 
a pessoa for fazer um docu-
mento e, eventualmente for 
pego em fraude, a secretaria 
não pode punir todo mundo 
porque um ou dois fizeram 
fraude. A gente não tem esse 
direito. A gente precisa con-
fiar no cidadão de São Paulo e 
a gente quer dizer que confia 
em vocês, taxistas”, afirmou o 
governador Márcio França.

De acordo com o secretá-
rio estadual da Fazenda, Luiz 
Claudio de Carvalho, 36 ser-
vidores da pasta realizaram 
um mutirão para analisar cer-
ca de 1500 pedidos de isenção 
de ICMS de taxistas, que fo-
ram concluídos em dez dias. 
Outra novidade é que o fisco 
simplifica a entrega do pedido 
para aquisição do carro zero.

“Os taxistas não precisam 
mais ser tão específicos no 
pedido, detalhando a marca, 
o modelo e a concessionária”, 
explicou. “Essa vinculação ge-
rava grandes transtornos, pois, 
no momento da aprovação do 
benefício, o veículo descrito no 
pedido, poderia não estar mais 

disponível para venda. Com 
isso, o profissional precisava 
formalizar um novo pedido à 
Fazenda para adequação da au-
torização a todos esses aspec-
tos, gerando trabalho e custos 
tanto para o taxista quanto para 
o fisco”, reforçou Carvalho, 
que disse ainda que eles per-
diam poder de negociação.

Para usufruir da isenção, é 
necessário que o profissional 
exerça há pelo menos um ano 
a atividade de condutor autô-
nomo de automóvel de passa-
geiros, na categoria de aluguel 
(táxi), e que não tenha com-
prado nos últimos dois anos 
veículo com isenção do ICMS.

Os pedidos de isenção do 
ICMS e IPVA devem ser fei-
tos pelo SIVEI, que possibili-
ta a apresentação do requeri-
mento diretamente por meio 
da internet, de forma total-
mente digital, eliminando a 
necessidade de deslocamento 
até um Posto Fiscal ou unida-
de de atendimento da Secreta-
ria da Fazenda.

O acesso está disponível dire-
tamente na homepage da Secre-
taria da Fazenda – www.fazenda.
sp.gov.br – na aba de serviços 
para cidadãos e empresas.

A prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal de 
Saúde, em parceria com a Santa 
Casa de Misericórdia de Barre-
tos, lançou na última sexta-
-feira (29), o projeto “Fortale-
cimento da Rede de Serviços 
da Área da Saúde da Mulher”, 
com ênfase na “Humanização 
do Cuidado Obstétrico”.

A iniciativa tem o objetivo 
de valorizar as boas práticas de 
atenção, desde o acompanha-
mento no pré-natal, nascimen-
to e o parto humanizado, até 
na conscientização sobre os 
direitos das mães e dos bebês 
durante esse período e escolha. 
Neste primeiro encontro, parti-
ciparam os médicos ginecolo-
gistas obstétricos na rede mu-
nicipal de saúde, coordenadora 
da atenção básica de secretaria 
e coordenadores da maternida-
de da Santa Casa.

“Com esse projeto for-
taleceremos o atendimento 
a saúde da mulher em todos 

os níveis de atenção: primá-
rio, secundário e terciário, e 
a satisfação do atendimento 
da mulher neste período, tão 
especial, que é a gestação, 
parto e pós-parto”,  esclare-
ceu a coordenadora de Educa-
ção Permanente da secretaria 
de Saúde de Barretos, Maria 
Cristina de Ávila Meinberg.

“Para isso, iremos trabalhar 
com olhar da gestão, por meio 
dos indicadores, com o olhar 
de desenvolvimento de pessoal 
e, também, com o olhar para 
as mulheres do município, por 
meio dos grupos de gestantes 
nas unidades básicas e estraté-
gias de saúde da família, e do 
projeto Mamãe Cegonh,a que 
realizamos na Santa Casa de 
Misericórdia de Barretos”, disse 
Maria Aurélia da Silveira Asso-
ni, coordenadora de Educação 
Permanente da Santa Casa de 
Misericórdia de Barretos.

Alexander Stafy Franco, 
secretário de saúde de Barre-

tos, enfatizou que este é o mo-
mento para o fortalecimento 
da rede e de unificar as con-
dutas. De acordo com Luiz 
Augusto Beltramin Martins, 
médico e coordenador da ma-
ternidade da Santa Casa, com 
todos esses cuidados e orien-
tações, as pacientes chegarão 
ao hospital preparadas e am-
bientalizadas com a realidade 
do parto normal.

“Quem passa pela expe-
riência do parto normal dificil-
mente quer mudar de idéia em 
outra gestação, já que a conduta 
traz mais vantagens para mãe e 
criança”, salientou o médico.

A recomendação da Organi-
zação Mundial da Saúde é que 
apenas 15% dos partos realiza-
dos, sejam cesarianas. Em Bar-
retos, no ano de 2017, foram 
realizados 1733 partos de cesa-
riana e apenas 241 normal. Já 
em 2018, até o inicio de junho, 
foram realizadas 815 cesaria-
nas e 185 partos humanizados.

Prefeitura inicia projeto de valorização ao parto normal

Governo anuncia o fim da 
fila de pedidos de isenção de 
ICMS e IPVA para taxistas



BARRETOS, 06 de julho de 2018A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade 7

COTIDIANO

Cotistas do PIS/Pasep que 
não fizeram o saque deste 
ano até junho poderão aces-
sar o recurso a partir do dia 
14 de agosto, quando começa 
a segunda etapa do cronogra-
ma de liberações. Os valores 
serão repassados de forma 
corrigida. A informação foi 
divulgada hoje (3) pelo Mi-
nistério do Planejamento.

Na segunda etapa, a par-
tir de agosto, empregados 
de quaisquer idades poderão 
solicitar suas cotas. A suspen-
são durante o mês de julho 
será utilizada para o cálculo 
do rendimento do exercício 
2017-2018. No ano passado, 
o rendimento foi de 8,9%.

As cotas são retiradas 
anuais de recursos deposita-
dos em contas de trabalhado-
res entre 1971 e 1988, quan-
do ficaram inativas em razão 
da Constituição Federal. Até 
2017, o saque era permitido 

para pessoas com mais de 70 
anos, em caso de aposenta-
doria e em outras situações 
específicas. A partir do ano 
passado, o governo federal 
flexibilizou o acesso para 
pessoas de todas as idades.

Na primeira etapa do crono-
grama, encerrada no dia 29 de 
junho, 1,1 milhão de trabalha-
dores fizeram o saque, retirando 
uma soma de R$ 1,5 bilhão. Os 
valores foram disponibilizados 
apenas para empregados com 
idade acima de 57 anos.

Na segunda etapa, serão 
disponibilizadas, inicialmen-
te, as cotas dos correntistas 
da Caixa Econômica Federal 
e Banco do Brasil. O crédito 
em conta será efetuado au-
tomaticamente no dia 8 de 
agosto. A partir do dia 14, 
correntistas de quaisquer 
bancos poderão reivindicar o 
recurso. O prazo ficará aberto 
até 29 de setembro.

No dia 4 de julho de 2015 
foi inaugurado o Instituto 
de Métodos Diagnósticos 
do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Bar-
retos. Uma grande conquis-
ta para os associados e seus 
dependentes, que passaram a 
contar com exames de ultras-
sonografia, ecocardiograma, 
Mapa e Holter, além de ele-
trocardiograma que já era ofe-
recido pelo sindicato. 

Depois, foi implementada 
também a coleta de exames 
laboratoriais. 

Neste período foram reali-
zados 1630 ecocardiogramas, 
3455 eletrocardiogramas, 432 
MAPAs, 595 Holters, 6490 
ultrassonografias e 33.946 co-
letas de material para exames 
laboratoriais. 

Nesta semana, o  Instituto 
de Métodos Diagnósticos  re-
cebeu um novo aparelho de ul-
trassonografia para substituir o 
que já havia para atendimento 
a associados e dependentes. O 
novo aparelho é mais moder-
no, possui versão atualizada 
de software e maior velocida-
de de processamento, além de 
melhor definição de imagens.

O presidente do sindicato, 
João Mulata, recebeu o novo 
equipamento e destacou que 
investimentos são sempre rea-
lizados para melhor atender 
o servidor. “Estamos sempre 
buscando o melhor, pois en-
tendemos que a saúde é pri-
mordial e com o Instituto de 
Métodos Diagnósticos ofere-
cemos exames de alta quali-
dade sem longa espera”.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu no último 
dia 29 que o fim da obrigato-
riedade da contribuição sindi-
cal é constitucional, manten-
do a nova regra estabelecida 
pela reforma trabalhista em 
novembro do ano passado.

O plenário da corte deci-
diu por maioria de 6 votos a 3 
e rejeitou pedidos de 19 ações 
apresentadas por entidades 
sindicais. A contribuição 
equivale ao salário de um dia 
de trabalho, retirado anual-
mente na remuneração do 
empregado para manutenção 
do sindicato de sua categoria.

Na visão de advogados 
e acadêmicos em Direito do 
Trabalho, a decisão do STF 
é correta e deve fomentar 
um novo desenho para a 
vida sindical no Brasil.

O doutor em Direito do 
Trabalho e professor da 
PUC-SP, Ricardo Pereira 
de Freitas Guimarães, acre-
dita que o entendimento do 
Supremo pode ser mais um 
passo para a existência de 
sindicatos que efetivamente 
representem as categorias.

“Nenhum trabalhador 
pode ser obrigado a dar um 
dia inteiro de trabalho para 
o sindicato. Isso deve ser fa-
cultativo, conforme determi-
nou a reforma trabalhista. O 
trabalhador que se considerar 
de fato representado pode, 
de forma espontânea, fazer a 
contribuição, isso reforça o 
papel efetivo dos sindicatos 
no Brasil”, afirma Guimarães.

Para o especialista em 
Direito e Processo do Tra-
balho, Danilo Pieri Pereira, 
sócio do Baraldi Mélega 
Advogados, a decisão afasta 
o caráter tributário da con-
tribuição sindical e valida a 
reforma trabalhista. “Agora 
é opção do trabalhador so-
frer o desconto. A medida 
tende a fomentar a dedica-
ção e atuação proativa dos 
sindicatos em favor das ca-
tegorias profissionais e em-
presariais”, observa Pereira.

De acordo com o  pro-
fessor, doutor em Direito do 
Trabalho e consultor jurídico 
da Fecomercio-CE, Eduardo 
Pragmácio Filho, a posição 
do STF tem efeito vinculante 
e as ações de instâncias infe-
riores estão sepultadas.

“É a crônica de uma mor-
te anunciada. O pleno do STF 
sepultou de vez a possibilida-
de de permanência da com-
pulsoriedade da contribuição 
sindical. E o mais relevante: 
como a decisão do Supremo 
tem efeito vinculante, as vá-
rias ações que tramitavam na 
Justiça do Trabalho, questio-
nando a constitucionalidade 
da reforma nesse ponto, ago-
ra perderam o objeto”, alerta.

Pragmácio ressalta que 
essa decisão do STF tam-
bém aponta uma tendência 
do plenário de abraçar a re-
forma trabalhista e “de for-
çar a reconstrução da orga-
nização sindical brasileira, 
no rumo da plena liberdade 
sindical pregada pela OIT”.

“Manutenção do fim 
da obrigatoriedade da 
contribuição sindical 

reforça reforma trabalhista e 
necessidade de novo desenho 
para os sindicatos no Brasil”, 

avaliam especialistas

Diversas peças de roupas, agasalhos e cobertores foram en-
tregues para a Casa de Convivência Dr. Mariano Dias pela dire-
toria do Rotary Club de Barretos nesta quinta-feira (5). A cam-
panha foi promovida durante o mês de junho no Extra Hiper. 
O presidente Amadeu Ferreira Dutra agradeceu a parceria entre 
Rotary e Grupo Pão de Açúcar que levaram a esta iniciativa.

Rotary entrega 
doações para entidade

Instituto de Métodos Diagnósticos completa 
3 anos e recebe novo aparelho de ultrassom

Saques do PIS/Pasep serão 
retomados em agosto

Suspensão em julho será usada 
para cálculo de rendimento das cotas
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Master Coach alerta sobre pressão psicológica da seleção brasileira

Os jogadores da seleção 
brasileira de futebol carregam 
bagagens pesadíssimas frus-
tradas de 2006 e 2010 e de 
uma greco-trágica praticamen-
te ficcional derrota de 2014: o 
mítico sete a um. Equilíbrio e 
desequilíbrio emocional cor-
rem lado a lado gol afora.

De acordo com o master 
coach, Gabriel Barone, o que 
tem definido os resultados 
[até então positivos] é a es-
tratégia e a fidelidade. “Para 

Com dois gols de Messias, dois de Ricar-
do e um de Lucas, o Espeto do Cizim goleou 
o Real Madrid por 5 x 0, em jogo no ginásio do 
Rochão e conquistou o título do Campeonato 
Municipal de Futsal. Na disputa pelo terceiro lu-
gar, o Trem Bala não tomou conhecimento do 
adversário e goleou o Moto Taxi à Jato por 7 x 0, 
resultado que lhe valeu o terceiro lugar. Após a 
disputa final foi feita a premiação dos destaques 
da competição. Além do troféu de campeão, o 
Espeto do Cizim conquistou também o de go-
leiro menos vazado (Carlos Alberto), que sofreu 
dois gols durante a competição e o principal ar-
tilheiro (Raisson), que marcou 14 gols.Vice, o terceiro e quarto colocados também receberam troféus.

Espeto do Cizim vence Real Madrid e leva o 
título de campeão do municipal de futsal

se cumprir isso é necessário 
inteligência emocional e con-
dicionamento mental, ou seja, 
repetir aquela mesma tática 
diversas vezes para gerar o re-
sultado”, aponta. 

As partidas desta edição 
da Copa do Mundo têm mos-
trado a pressão psicológica 
e autocobrança vivida pelos 
jogadores, diferente das fa-
ses classificatória e de amis-
tosos, quando os resultados 
eram muito positivos. Baro-
ne ressalta que o Brasil ficou 
muito tempo sem perder, mas 
quando a Copa da Rússia co-
meçou, a seleção brasileira 
passou a mostrar dificuldades. 

Segundo Barone, o primei-
ro passo para aliviar a expec-
tativa de frustração está no de-
senvolvimento de técnicas de 
controle de pensamento. “Se a 
todo o momento os jogadores 
ficarem se cobrando que não 
podem perder, qualquer erro 
que for cometido durante a 
partida provocará a frustração 
e a autocondenação”, frisou.

POSITIVIDADE
“Todos nós precisamos 

da positividade e nós vemos 
isso em nossos treinamentos 
de coaching. O poder da pala-
vra como forma de incentivo 
mexe com as moléculas do 
corpo que, conseqüentemen-
te, gera mais energia, supe-
rando os próprios limites”, 
ressaltou. Para Barone, o fute-
bol é um refúgio para a socie-
dade brasileira, proporcionan-
do prazer e hobby. “O que não 
pode é condicionar à política 
e fazer o comparativo de que 
o time do meu país é excelen-
te e é isso que importa”. 

FOCO
A Copa do Mundo de Fute-

bol de 2018 tem provado que 
não existe potência e favoritis-
mo. “Esta seleção, praticamen-
te conta com os mesmos joga-
dores do técnico Dunga. O Tite 
é capaz de extrair o melhor que 
o jogador pode dar na posição 
dele. Não há improvisos e o 
jogador gera mais resultados”, 
finalizou. (Fonte: Seven Press)

Gabriel Barone indica técnicas 
de controle mental para prevenir 

frustração e decepção. (Foto: 
Aquino José/Seven Press)




