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Neste sábado, 9 de junho, 
a partir de  20h30, no salão no-
bre, o Rio das Pedras promove 
a sua tradicional “Festa Junina”. 
A animação está garantida com 
“LUIZ WALDO SHOW”,  “JULIO 
SARAIVA” e a “QUADRILHA 
VAI QUEM QUER”. Os direto-
res sociais, Luizão e Weverson 
Moreira (foto), confirmam que 
os sócios, com a mensalidade 
em dia, têm entrada gratuita, e 
os visitantes podem adquirir os 
ingressos antecipados até as 14 
horas de sábado. Haverá brin-
quedos para criançada e distri-
buição gratuita de pipoca, quen-
tão, vinho e chocolate quente.

Rio das 
Pedras realiza 
Festa Junina 
neste sábado

Sindicalistas vão debater saúde 
do trabalhador na segunda-feira

Por causa das dificuldades no 
atendimento a perícias médicas, 
auxílios doenças, aposentadoria 
e previdência social, o Fórum 
Popular de Saúde de Barretos 
e Região convidou sindicalistas 
para debater a questão, buscan-
do soluções para o problema.

A reunião está marcada 
para próxima segunda-feira 
(11), às 19h30, na subsede do 
SINSPREV-SP (Sindicato em 
Saúde e Previdência de São 
Paulo), localizada na avenida 
13, nº 912, entre ruas 22 e 24, 
no centro de Barretos.

A proposta do encontro é 
elaborar um documento a ser 
encaminhado ao Ministério 

Público e autoridades compe-
tentes, buscando uma solução 
para o problema.

Segundo José Geraldo Re-
sende, as pessoas não sabem 
o que fazer diante de tantos 
embaraços e não estão conse-
guindo se indignar frente a si-
tuação. Para Cláudio Machado 
(foto), diretor do SINSPREV, 
é preciso organizar os traba-
lhadores para vencer os obs-
táculos encontrados no setor 
da saúde e previdência. Deise 
Lúcia do Nascimento defen-
de que as discussões sejam 
ampliadas e a população seja 
esclarecida sobre as propostas 
governamentais para o setor.

Festival João Rock promove encontros 
memoráveis para fãs e artistas em Ribeirão

Neste sábado, 9 de junho, o 
Festival João Rock promoverá 
uma grande celebração da músi-
ca nacional possibilitando encon-
tros históricos em seus palcos. Da 
tropicália ao rock autoral, estilos 
diferentes viverão seu momento 
de glória no evento que acontece 
em Ribeirão Preto.

O Palco Brasil abre espaço 
para uma versão atualizada do 
Movimento Tropicália, que 
sacudiu o país na década de 
60 e levou ao grande público 
uma nova maneira de fazer 
música popular.

Barretos vai sediar 
acampamento nacional 
de escoteiros em julho

Encontro no Parque do Peão terá 
prefeito Guilherme Ávila como embaixador

De 15 a 21 de julho aconte-
ce a sétima edição do Jamboree 
Nacional que, neste ano, tem 
Barretos como cidade sede. O 
acampamento nacional de es-
coteiros e guias/bandeirantes 
terá como embaixador, o pre-
feito de Barretos, Guilherme 
Ávila, que recebeu na última 
quarta-feira (6), os organiza-
dores do evento em seu gabi-
nete, onde entregaram o troféu 
simbolizando o convite oficial.

“Fico honrado com o convi-
te para este que é um dos maio-
res eventos entre os escoteiros, e 
ainda ter a alegria de sediá-lo em 
Barretos. As ações realizadas 
por eles são um grande exem-
plo de cidadania para nossos jo-
vens”, declarou o prefeito.

Estiveram presentes na 
reunião Antônio Lívio Abra-
ços Jorge (diretor Nacional 
de Relações Institucionais), 
Luiz Pamplona (executivo do 

Escritório Nacional dos Esco-
teiros) e Cleude Dutra Cunha 
(empresária e colaboradora 
do evento), além de represen-
tantes do escotismo local.

Os jovens que participa-
rem do acampamento farão 
a doação de um quilo de ali-
mento não perecível, que será 
destinado ao Fundo Social de 
Solidariedade de Barretos, 
para serem doados a pessoas 
e famílias em situação de vul-
nerabilidade social na cidade.

Com o tema “Explorando 
Novos Caminhos”, o Jambo-
ree será realizado no Parque do 
Peão, voltado a jovens de 11 a 
17 anos, de todo o Brasil, que te-
rão a oportunidade de vivenciar 
experiências únicas através de 
atividades que valorizam a prá-
tica escoteira, o contato com a 
natureza e o espírito aventureiro, 
incentivando a vida em patrulha 
e o trabalho em equipe.

O ex-ministro e pré-candi-
dato à presidência da República 
pelo partido Solidariedade, Aldo 
Rebelo, visitou Barretos na últi-
ma segunda-feira (4). Durante 
sua permanência no município, 
Rebelo manteve encontro com li-
deranças políticas e ministrou pa-
lestra para convidados no Ircad.

Com relação às eleições de 
outubro próximo, Aldo Rebelo 
frisou em todos os encontros que 
manteve na cidade, suas inten-
ções em participar dos debates 
para renovação da política bra-
sileira, alertando para a necessi-
dade dos eleitores em escolher 
os candidatos que apresentarem 
melhores soluções para melhorar 
o Brasil em todos os níveis.

Solidariedade recebeu pré-candidato do partido em Barretos

Com sangue novo de uma 
geração que conhece essa his-
tória bem de perto, o tropicalis-
mo será festejado por Caetano 
Veloso e seus filhos Moreno, 
Zeca e Tom Veloso (Projeto 
Ofertório); Os Mutantes, Tom 
Zé e, ainda, Gilberto Gil, Ane-
lis Assumpção, Chiara Civello, 
Mestrinho, Bem Gil e Moreno 
Veloso (Projeto Refavela 40).

No palco Fortalecendo 
a Cena, o Hip Hop de Froid 
harmoniza com a força das le-
tras de Cynthia Luz. Já Rael 
receberá Black Alien, Drik 

Barbosa e Ogi.
VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos dos quatro 
setores do festival (Pista, Pista 
Premium, Camarote João Rock 
e Camarote Open Bar), estão 
à venda através do site oficial 
(joaorock.com.br) e também 
nos pontos em Ribeirão Preto 
– lojas Ophicina localizadas 
no Shopping Iguatemi Ribei-
rão Preto e Novo Shopping. 
Os valores do segundo e últi-
mo lote, que tem quantidade 
limitada de ingressos, variam 
de R$ 125 a R$ 600.

Para Rebelo, o momento 
ainda é de preparação de todos 
os prováveis candidatos, já que, 
na sua opinião, os eleitores só se 
preocuparão com a eleição des-
te ano, após a Copa do Mundo. 
Mesmo assim, o presidenciável 
do Solidariedade vai seguir o 
processo de expor sua experiên-

cia política, ideias e compromis-
sos, onde for chamado.

Aldo Rebelo foi recepcio-
nado em Barretos pelo presi-
dente da Câmara Municipal, 
Leandro Anastácio, e pelo 
sindicalista e diretor execu-
tivo do Solidariedade, Luiz 
Anastácio Paçoca.

Repórter fotográfico 
Aquino José expõe 
trabalhos no Museu 

Ruy Menezes

As imagens assinadas pelo re-
pórter fotográfico, Aquino José, re-
tratando o futebol amador varzeano 
de Barretos, estarão expostas no 
Museu Histórico, Artístico e Folclóri-
co Ruy Menezes de 13 de junho a 
8 de julho. A exposição é intitulada 
“A Nossa Copa é a Várzea”. José 
Tomaz de Aquino, o Aquino José, 
é fotógrafo profissional, jornalista, 
articulista e servidor público. Atua há 
anos nos gramados dos campos de 
futebol dos bairros da cidade, cap-
tando momentos únicos e registran-
do-os com a paixão de quem sabe 
que eterniza a história. No futebol 
varzeano, é muito comum animais 
invadirem o campo, crianças se jun-
tarem aos jogadores e brigas serem 
infladas em plena partida. Os regis-
tros de Aquino José mostram este 
cenário. As cenas emocionantes es-
tarão na exposição, que aproveita o 
clima de Copa do Mundo de Futebol 
da FIFA, para valorizar a paixão pelo 
futebol, impressa nos jogos do cam-
peonato amador, por isso, o título “A 
Nossa Copa é a Várzea”. O horário 
de funcionamento do museu, locali-
zado na esquina da avenida 17 com 
a rua 16, é de terça a sexta-feira, 
das 9 às 17 horas, e sábados e do-
mingos, das 9 às 12 horas.
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Opinião

» EM HONRA AO FUNDADOR DA OPUS DEI
A instituição católica Opus Dei (Obra de Deus) informa que o 

bispo de Barretos, dom Milton Kenan Júnior, celebrará missa dia 
26 de junho, às 19h30, na Paróquia Santa Ângela, em Ribeirão Pre-
to, em honra de São Josemaria Escrivá, fundador da organização.

» ÓIA A TRETA!
Quase deu treta em Barretos a disputa por espaço político 

entre os deputados federais do DEM, Rodrigo Garcia e Jorge 
Tadeu. Nas eleições de 2014, Garcia teve 1672 votos contra 284 
votos de Tadeu no município.

» FÉ EM JESUS E NA POLÍTICA
Os vereadores Raphael Oliveira (PRP), Paula Lemos (PSB), 

Elson Santos (PRB), Fabrício Lemos (PSL) e Carlão do Bas-
quete (PROS), mais o vice-prefeito, Vagner Chiapeti (MDB), 
participaram na noite de sábado (2) da Marcha para Jesus, even-
to de predominância evangélica.

» MULATA INCENTIVA CAVOUCAR COVA
O vereador João Mulata (PSDB) reafirmou que estamos em 

cima de uma cova e precisamos “cavucar”, ao fazer referência à 
importância do desenvolvimento turístico no município.

» MÃOS LIMPAS, DE ACORDO COM EURIPINHO
Para o vereador Euripinho (PDT) o prefeito lava as mãos ao 

terceirizar serviços públicos.

» OTÁVIO DIZ QUE BARRETENSE É BONZINHO
Na opinião do vereador Otávio Garcia (DEM) os barreten-

ses são acolhedores e bonzinhos. Lembrou que tem firma de 
fora que chega aqui e vira rei, manda na cidade tranquilamente. 
“Esse é o estigma que estamos sujeitos”, verbalizou.

» LICITAÇÃO NA UPA
Em outubro vence o contrato com a empresa que administra 

a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Uma nova licitação 
deve acontecer para escolher que vai comandar a unidade.

» ESPECIALISTAS NA SAÚDE
O vereador Carlão do Basquete (PROS) defende a contra-

tação de médicos especialistas para a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento).

» POLÍTICO FIRME E CORAJOSO
Na opinião do ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), o Brasil 

precisa de um presidente que tenha coragem de tomar as me-
didas necessárias, mesmo que amargas. “Não precisamos de 
presidente de diálogo”, afirmou.

» LEANDRO NÃO DESEJA PROJETOS APÓCRIFOS
O presidente Leandro Anastácio (SD) pediu que não sejam 

apresentados projetos apócrifos (expressão usada quando um fato 
ou uma obra não tem sua autenticidade provada, ou seja, ela tem 
sua origem suspeita ou duvidosa), na Câmara Municipal.

» FÓRUM DE SAÚDE CONVIDA SINDICALISTAS
Fórum Popular de Saúde da Região de Barretos convidou sin-

dicalistas da cidade para debater questões relacionadas à aposen-
tadoria, perícias médicas, auxílios doenças e previdência social. O 
encontro está marcado para a próxima segunda-feira (11), às 19h30, 
na subsede do SINSPREV, na avenida 13 entre ruas 22 e 24.

» PAULA PEDE CENTRO DE ATENÇÃO
A vereadora Paula Lemos (PSB) voltou a defender a im-

plantação no município de um CAPS-AD (Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas).

» ASFALTO ANTIGO NO NOGUEIRA
Ao lembrar que o asfaltamento no bairro foi feito na ad-

ministração Mélek Zaiden Geraige, o vereador Dutra (PSDB) 
solicitou providências para o recapeamento urgente na popular 
Vila Nogueira.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “O Delator – a história de J. 

Hawilla, o corruptor devorado pela corrupção no futebol”, dos jorna-
listas Allan Abreu e Carlos Petrocilo, publicado pela editora Record.

Celso Luiz Tracco
Economista e autor do livro 

“Às Margens do Ipiranga - a 
esperança em sobreviver numa 

sociedade desigual”.

A sugestão dos contabilistas 
para um Brasil melhor

Reproduzimos, também com nossa assinatura, artigo do presidente do SESCON - SP (Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo).

A corrida eleitoral acelera 
seu curso rumo ao primeiro tur-
no do dia 7 de outubro e ainda 
não se vislumbra, entre os can-
didatos, programas claros o 
bastante para uma definição dos 
eleitores mais comprometidos 
com o futuro da Nação. À exce-
ção, como sempre, dos radicais 
das extremas esquerda e direita.

O fato é que o cenário con-
tinua nebuloso e a multipli-
cação dos candidatos eleva a 
temperatura. O Brasil tem de-
mandas urgentes e precisa de 
um estadista que nos devolva 
a esperança do emprego, da 
casa própria, do salário digno, 
de dias melhores.

O Sindicato das Empresas 
de Contabilidade e de Asses-
soramento no Estado de São 
Paulo (Sescon-SP) realizou 
uma enquete para identificar 
as maiores necessidades do 
país, em ordem de urgência 
e importância, na avaliação 
dos quase 600 empresários da 
contabilidade entrevistados.

Em primeiro lugar, um 
tema que não nos surpreende: 
a reforma tributária, fardo pe-
sado que o brasileiro carrega 
nas costas há décadas. Entre-
tanto, a hipótese de unificação 
de impostos está mais presente 
e em discussão no Congresso, 
com o objetivo de diminuir a 
densa carga imposta ao con-
tribuinte e que beira os 40% 
do PIB, índice muito superior 
a países como Chile, Coreia e 
Israel. Que seja levada a sério 
e não se transforme apenas em 
mais uma iniciativa cosmética. 

A nação desgovernada
A parada dos caminhoneiros 

escancarou a fragilidade do sis-
tema político brasileiro e a total 
falta de senso e de ações coorde-
nadas das autoridades federais, 
estaduais e municipais, em meio 
à crise que se instalou com a fal-
ta de combustíveis.

Já é mais do que sabido que 
um dos mais graves problemas 
do Brasil é o inchaço da má-
quina pública. Políticos elei-
tos, assessores, altos funcioná-
rios do executivo, legislativo 
e judiciário, funcionários de 
empresas estatais, federais, 
estaduais ou municipais, juí-
zes, promotores, procuradores, 
têm, além de seus altíssimos 
salários, privilégios sem fim. 
A lista é enorme: auxílio para 
moradia, paletó, viagens, com-
bustíveis, escolas para filhos, 
planos de saúde, pensões na-
babescas, aposentadorias inte-
grais, etc, etc, etc.

Além disso, temos a cor-
rupção endêmica, que também 
ocorre em todos os níveis de 
governo, e sabemos como é 
difícil no Brasil que a justiça, 
para os poderosos, seja feita.

Com todo esse caldo em 
ebulição, a Petrobras adota 

um sistema de preços, que 
pode até ser correto para que 
a empresa gere lucro, mas que 
é absolutamente danoso para 
a economia do país.

O transporte rodoviário 
responde por 65% do total de 
cargas no Brasil, já o transpor-
te de passageiros é majorita-
riamente rodoviário ou aéreo. 
Mas é o caminhão que abaste-
ce os postos de combustíveis e 
os aeroportos. Ou seja, a greve 
de uma semana dos caminho-
neiros levou o país ao caos.

Caos que só se agrava com 
a intervenção dos agentes go-
vernamentais, pois eles não 
atacam de frente o problema: a 
solução seria a redução da car-
ga tributária com a respectiva 
redução de despesas e de privi-
légios da máquina pública.

A desculpa é sempre a mes-
ma: as despesas são protegidas 
por lei e o orçamento não tem 
folga, portanto, a redução de 
preço para o diesel deve ser com-
pensada com mais impostos.

Deve-se perguntar se é legal, 
juridicamente, pessoas viverem 
na miséria, com falta de assis-
tência médica, de segurança, 
de moradia e com uma aposen-

tadoria insuficiente para suas 
necessidades básicas, enquanto 
outras vivem vidas nababescas.

O cidadão brasileiro está 
cansado de carregar um “ele-
fante” em suas costas, esta pa-
quidérmica máquina pública. O 
governo mostra a cada instante 
seu despreparo, sua insensatez, 
seu descaso com os cidadãos de 
bem, seus eleitores.

Os governantes de Brasília 

A reforma tributária é cru-
cial para eliminar um dos en-
traves que só fazem crescer o 
“Custo Brasil”. As leis brasi-
leiras já sofreram remendos 
em excesso. Não podemos es-
perar mais para implantar pro-
gramas que façam diminuir a 
burocracia e a carga de forma 
racional. O crescimento do 
país depende disso. O foco do 
governo na arrecadação deve 
dar espaço para um ambien-
te de estímulo aos negócios, 
com incentivos reais para 
quem gera emprego e renda.

Em segundo lugar, de acor-
do com a enquete do Sescon-SP, 
outra questão urgente que mere-
ce atenção dos candidatos: a me-
lhoria de serviços básicos como 
saúde, educação e moradia.

Sabemos que a arrecadação 
de tributos é vital para o de-
senvolvimento. No Brasil, no 
entanto, os cidadãos precisam 

pagar duas vezes pelo mesmo 
serviço, pois, boa parte da tribu-
tação não retorna à população, 
obrigando-a a arcar com planos 
de saúde, segurança particular 
e outros serviços básicos que, 
pela Constituição, são dever do 
Estado e direito do cidadão.

Com a carga tributária 
equivalente a de muitos países 
desenvolvidos, no Brasil há 
eficiência para arrecadar e ine-
ficiência para investir. Enquanto 
isso, o PIB da economia infor-
mal se expande, desviando bi-
lhões de reais dos cofres públi-
cos e inserindo o país no ranking 
da desorganização produtiva.

O terceiro tema mais ci-
tado pelos entrevistados du-
rante a enquete feita, foi a 
necessidade de ampliação de 
medidas contra a corrupção. 
Mesmo com tantas operações 
em curso, o sentimento de im-
punidade ainda é forte.

Nossa enquete identificou 
ainda outras áreas deficientes 
e que também devem receber 
mais atenção dos candidatos e 
dos futuros eleitos, como refor-
ma da Previdência, incentivo 
à geração de empregos, segu-
rança pública, reforma política, 
equilíbrio fiscal, empreendedo-
rismo e mobilidade urbana.

O Brasil entrou no círculo 
vicioso do atraso, que só será 
quebrado com políticas vol-
tadas para desenvolvimento 
sustentado. As eleições deste 
ano são a grande oportunida-
de de iniciar esse processo.

Cada eleitor deve cumprir o 
papel de analisar as propostas 
dos candidatos, optando pelas 
que realmente se aproximem 
de suas aspirações, não se es-
quecendo de cobrar o cum-
primento das promessas de 
campanha. O que não se aceita 
nesse momento é a omissão.

vivem em outro mundo, muito 
longe do Brasil real. Nós preci-
samos levar o Brasil real para 
dentro do Congresso e dos Pa-
lácios do governo, assim como 
os franceses fizeram há 230 
anos. Talvez, assim, nossos go-
vernantes criem juízo.



PENSAMENTO DA SEMANA: “Tudo tem seu tempo, a maior das árvores um dia foi semente. Não preciso apressar o passo, mas sim, acalmar o coração. 
No tempo certo virá, e quando vier, será de forma tão divina, que direi; Valeu a pena Deus, obrigado.” (Yla Fernandes)
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A dupla Henrique & Diego traz todo seu repertório de sucessos 
para o palco da 63ª Festa do Peão de Barretos. O show será no 
dia18 de agosto e os passaportes para barretenses podem ser 
adquiridos no ponto de vendas exclusivo que fica no North Sho-
pping Barretos. A programação completa está disponível no site 
www.independentes.com.br (foto: Bruno Revolta)

Thauany Ferreira Uieda, estudante de Engenharia Civil na UFV, completou 
seus 19 anos segunda-feira (4), recebendo o carinho dos pais, Sergio e Ales-
sandra, da irmã Thayná, e as felicitações de sua família e amigos. Parabéns!!!

Enfim, os 
esperados 18 
anos chegou 
para Larissa 

Lambert que 
brindou idade 

nova terça-
-feira (5). A 

filha de Laércio 
e Sirlene está 

se preparando 
para entrar na 
faculdade ano 

que vem, onde 
o curso escolhi-

do foi Psicolo-
gia. As felicita-
ções ficam por 

conta dos pais, 
irmãos Marcos 

Vinícius e Karo-
line, dos cunhados Valdemar e Aline, dos sobrinhos Matheus e Lara, e 

de todos os familiares. Tudo de bom!!!

Parabéns 
para Maraiza 

Aparecida que 
celebrou mais 

um ano de 
vida terça-fei-

ra (5), rode-
ada por seus 

familiares, 
Aparecido, os 
filhos Felipe e 

Amanda, e o 
neto Matheus. 

Felicidades!!!

Domingo (10) é dia de festa em 
torno de Maykom Douglas, que 

vai comemorar seus 22 anos. Ele é 
de Terra Roxa/SP, mas atua como 

Técnico de Enfermagem na Santa 
Casa de Barretos, e cursa Enfer-
magem na Unifafibe, vai curtir 

a data especial ladeado de seus 
familiares e amigos. Parabéns!!!

Destaque para o casal Renato Peghim e Isabely Santis clicados em 
momentos de descontração pela noite barretense!!!

Conhecida como Dona Cida, a empresária Maria 
Aparecida Pereira é uma das maiores incentivado-
ras da campanha “Lacre com o Rotary”, Mercearia 

Pereira fazendo sua parte social!!!

Se sentindo 
energizada com 
sua viagem 
maravilho-
sa, Andreza 
Junqueira, ficou 
surpresa com 
os lugares que 
conheceu, pela 
experiência que 
viveu, a alegria 
que sentiu, 
além das muitas 
risadas que 
deu. A Itália a 
surpreendeu, 
e lá ela voltará 
com certeza!!!

Flash em Guilherme Lusitano que brinda o 
início das férias ao lado de Juan Santos em um 

badalado bar da cidade. Muito bom!!!

Os artistas de Barretos e região agora possuem um Programa para mostrar seus traba-
lhos. O conteúdo é exclusivo para internet e a cada semana uma nova apresentação. A 

realização é do conteúdo é desta turma animada, composta pelo produtor de áudio, 
Antonio Álvaro Césari, o convidado desta semana o cantor Netinho Scavaccini, os cine-

grafistas e editores Marcos Henrique Rigoleto e Leandro Falcão Mendes, a apresentadora 
Rosicris Bittencorth e a produtora Alline Camilo.  O objetivo do programa é mostrar e va-
lorizar os talentos de nossa Terra.  Vale a pena conferir esta produção através da fanpage 

- www.facebook.com/artistasdebarretos . Sucesso!!!
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Verba conquistada por emenda de deputado já está na conta da prefeitura
O deputado federal Floria-

no Pesaro informou ao prefei-
to Guilherme Ávila, na última 
quarta-feira (6), que os recur-
sos de R$ 250 mil, conquista-
dos por meio de emenda parla-
mentar ao Orçamento Geral da 
União, já estão depositados na 
conta da prefeitura de Barre-
tos. A verba, liberada por meio 
do Ministério da Saúde, será 

destinada para fomentar o cus-
teio da rede de atenção básica.

“Caro prefeito, trago uma 
boa notícia: a emenda federal 
no valor de R$ 250.000,00 
que direcionei para auxiliar 
o custeio da saúde de Barre-
tos, foi paga”, disse Pesaro. 
“Conte sempre comigo para 
o desenvolvimento da nossa 
querida Barretos”, completou.

Recentemente, Pesaro já ha-
via informado a Guilherme Ávi-
la sobre a liberação de uma verba 
de R$ 185.956,74, utilizada na 
reforma e manutenção do CRAS 
3 (Centro de Referência da Assis-
tência Social) do bairro Zequinha 
Amêndola, além da aquisição de 
equipamentos de informática e 
moveis para melhor atendimento 
da população local.

O atual deputado federal, 
Floriano Pesaro, que dirigiu a 
Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Social, tem uma for-
te ligação com Barretos e vem 
conseguindo várias conquistas 
para o município. “Como se-
cretário e como deputado o 
parlamentar já conseguiu para 
a cidade cerca de R$ 1 milhão”, 
lembrou Guilherme Ávila.

Programa quer facilitar acesso do 
deficiente no mercado de trabalho

Aconteceu na última terça-
-feira, (5), o lançamento ofi-
cial do Programa de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência 
O evento teve a presença da 

secretária municipal de As-
sistência Social e Desenvol-
vimento Humano Carmem 
Bordalho; do coordenador do 
programa, Nilton Vieira; e do 

Gerente Regional do Traba-
lho, Mário Scanavinno, além 
de autoridades e convidados.

O programa vai funcionar 
em três vertentes: um banco 

de dados com currículos de 
pessoas com deficiência em 
busca de uma oportunidade 
de trabalho; a capacitação dos 
candidatos às vagas de ingres-
so no mercado de trabalho; e a 
certificação das empresas que 
apoiarem o programa empre-
gando deficientes.

“A prioridade neste mo-
mento é a formação do ban-
co de dados. Os interessados 
devem se inscrever, entregan-
do currículo e laudo médico, 
com Cid que comprove a de-
ficiência. Assim teremos nú-
meros confiáveis de quantos 
buscam uma oportunidade no 
mercado de trabalho”, expli-
cou o coordenador do progra-
ma, Nilton Vieira.

Para se cadastrar basta que 
a pessoa procure pessoalmente 
a Coordenadoria Municipal da 
Pessoa com Deficiência, no Cen-
tro Administrativo na rua 30, nº 
564 (antiga sede da prefeitura), 
levando todos os documentos, 
ou por e-mail no endereço pes-
soacomdeficiencia@barretos.
sp.gov.br, anexando cópias dos 
documentos requisitados.

“Esse banco de dados es-
tará disponível para as empre-
sas que sabem a importância 
de dar oportunidade de tra-
balho às pessoas que tem al-
guma deficiência, mas estão 
aptas a dar o seu melhor em 
uma ocupação profissional 
que seja compatível”, disse a 
secretária Carmem Bordalho.

A secretária Carmem Bordalho e o coordenador do programa Nilton Vieira

João Mulata solicita 
ciclovia ligando principais 

avenidas de Barretos
“Barretos precisa se mo-

dernizar e, nos dias atuais, a 
mobilidade urbana através de 
transportes alternativos traz 
inúmeros benefícios à popula-
ção, como melhoria da quali-
dade de vida, além de menor 
fluxo de veículos nas ruas, tra-
zendo melhor fluidez e mais 
segurança no trânsito”.

Estes são alguns dos benefí-
cios e objetivos apontados pelo 
vereador João Roberto dos San-
tos, João Mulata, em documento 
enviado ao prefeito Guilherme 
Ávila, solicitando a construção 
de ciclovia ligando as principais 
avenidas de Barretos.

A construção da ciclovia, 
segundo João Mulata, ligaria a 
Via Capitão Eulálio Dorneles, 
sentido bairro/centro (bairro 
Vida Nova), continuando pela 
Alameda Líbano (Nova Barre-
tos) até a Avenida das Nações 
(City Barretos) e, posteriormen-
te, se ligando à Avenida Trecho 

Sul (Nogueira – Centro). Ain-
da, de acordo com o vereador, 
em um segundo momento, com 
a finalização do trecho Sul, a 
ciclovia poderá ser interligada 
com os bairros Christiano Car-
valho e Barretos II.

“O uso da bicicleta como 
alternativa de transporte aos ci-
dadãos, nos moldes das cidades 
mais desenvolvidas do mundo, 
proporciona segurança a quem 
utiliza esse meio de transporte. 
E a melhor forma de incentivar 
o uso da bicicleta é a construção 
de ciclovias, que interliguem 
as principais avenidas, ligando 
bairros ao centro da cidade”, 
aponta João Mulata.

Para o vereador, “as ciclo-
vias representam um enorme 
passo em direção a cidades 
mais justas, mais inclusivas e 
mais democráticas. Elas repre-
sentam melhor aproveitamen-
to viário, com mais segurança 
e saúde para seus cidadãos, 
menos estresse, menos con-
gestionamento e menos mortes 
no trânsito. Uma cidade que 
nossos filhos merecem receber 
de nossas mãos”.
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Campanha “Ovos Solidários com Amor” arrecada 
fundos para o Hospital de Câncer de Barretos

Parceria entre Savegnago e a produtora de ovos Mantiqueira é inédita no estado de São Paulo
Para conscientizar e pro-

mover a solidariedade entre 
seus clientes, a Rede Savegna-
go fechou parceria inédita com 
a campanha “Ovos Solidários 
com Amor”, lançada pelo grupo 
de origem mineira e produtor de 
ovos Mantiqueira, nesta quinta-
-feira, 7 de junho, em Sertãozi-
nho. O Hospital de Amor de Bar-
retos é a instituição escolhida e 
que será beneficiada com a ação.

A campanha acontece em to-
das as lojas da Rede Savegnago 
com a venda de cartelas de ovos, 
que estampam desenhos desen-
volvidos pelas crianças atendidas 
no Hospital de Amor de Barre-
tos. A cada cartela especial ven-
dida, 10% do valor serão destina-
dos ao hospital que, no estado de 
São Paulo, é o primeiro a receber 
o projeto e terceiro no Brasil. O 
grupo Mantiqueira promove a 
campanha dos ovos solidários há 
2 anos no Rio de Janeiro.

De acordo com Murilo Sa-
vegnago, gerente de marketing 
da rede supermercadista, a ação, 

além de ter a razão social, vai 
oferecer um produto de quali-
dade ao consumidor. “Estamos 
unindo forças. A nossa da Rede 
Savegnago, que é consolidada 
no interior do estado como re-
ferência em produtos e serviços, 
e a do grupo Mantiqueira, que é 
considerada a maior produtora 
de ovos da América do Sul e a 
12ª do mundo, com mais de 30 
anos no mercado”, comentou.

Segundo Leandro Pinto, 
presidente do grupo Manti-
queira, a empresa não teve dú-
vidas ao eleger o Hospital de 
Amor de Barretos para ação 
no estado. A escolha ocorreu 
devido à grande seriedade do 
trabalho na área de Oncolo-
gia, atendendo a 6.000 pa-

cientes por dia, entre consul-
tas, exames, cirurgias e outras 
formas de prestar serviços ao 
público, com 380 médicos e 
mais de 3.500 funcionários.

Somente em 2017, foram 
realizados 880.620 atendimen-
tos, 23.048 internações, 93.254 
quimioterapias, sendo servidas 
7 mil refeições por dia. É im-
portante ressaltar que a institui-
ção possui um déficit operacio-
nal de mais de R$ 20 milhões/
mês. “Estamos muito felizes 
também com esta parceria com 
a Rede Savegnago Supermer-
cados. Fomos recebidos de bra-
ços abertos e tivemos um gran-
de apoio no projeto dos Ovos 
Solidários”, declarou o presi-
dente do grupo Mantiqueira.
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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

A Secretaria de Estado da 
Educação publicou no Diário 
Oficial da última terça-feira 
(5) o edital referente ao con-
curso para o preenchimento 
de 1.495 cargos de Agente 
de Organização Escolar, que 
serão distribuídos entre as 91 
diretorias regionais de ensino 
da rede estadual paulista.

O concurso terá validade 
de dois anos, contados a partir 
da data da publicação de sua 
homologação no Diário Ofi-
cial do Estado (prorrogável 
uma vez por igual período, a 
critério da secretaria). As ins-
crições poderão ser realiza-
das no site da CKM Serviços 
(www.ckmservicos.com.br), 
no link referente ao concurso, 
entre as 10 horas da próxima 

O Sebrae-SP está com ins-
crições abertas para a missão 
que levará produtores rurais 
para a 25ª Hortitec - Exposição 
Técnica de Horticultura, Culti-
vo Protegido e Culturas Inten-
sivas, que será realizada em 
Holambra, de 20 a 22 de junho.

O ônibus sairá às 4h30 do 
dia 21 de Barretos, na Praça 
Francisco Barreto, em frente 
ao Sindicato Rural do Vale do 
Rio Grande. Em seguida, às 
5h15, o ônibus passará no Sin-
dicato Rural de Guaíra (Ave-
nida 23, 822). Depois é a vez 
de Morro Agudo, em frente ao 
Sindicato Rural daquela cida-
de, na Rua Gaspar Machado 
Silveira, 54, às 6 horas.

De acordo com o analista 
de negócios do Sebrae-SP, Gui-
lherme Pelegrini Brianez, visi-
tar a feira é importante porque 
ela reúne as últimas novidades 
em tecnologias, máquinas e 
equipamentos, e tendências 
para o cultivo protegido e cul-

Educação publica edital para concurso de agente de organização escolar
O concurso visa preencher 1.495 cargos de Agente de Organização Escolar nas 91 diretorias de ensino da rede estadual

segunda-feira, dia 11 de ju-
nho, e 16 horas do dia 10 de 
julho deste ano, quando serão 
encerradas.

A função do Agente de 
Organização Escolar é atuar, 
exclusivamente, nas unidades 
de ensino da rede em ativida-
des que envolvem a rotina da 
secretaria escolar, assim como 
no atendimento aos alunos e 
comunidade escolar em geral. 
A jornada de trabalho com-
preende 40 horas semanais e 
a remuneração mensal total é 
de R$ 1.142,64 (salário base + 
abono complementar).

Para concorrer, o candi-
dato precisa ter idade míni-
ma de 18 anos, nível médio 
completo e ser brasileiro nato, 
naturalizado ou, em caso de 

nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo estatuto 
de igualdade entre brasileiros 
e portugueses, além de não 
registrar antecedentes crimi-
nais, estar em dia com a Jus-
tiça Eleitoral, com as obriga-
ções do serviço militar (se for 
do sexo masculino) e com o 
Imposto de Renda.

A taxa de inscrição é de R$ 
32,00 e pode ser paga por meio 
de boleto em qualquer agência 
bancária, sendo a inscrição 
confirmada somente após a 
efetivação do pagamento den-
tro do prazo estipulado.

Podem solicitar redução do 
valor da taxa de inscrição (cor-
respondente a 50%) candida-
tos que sejam estudantes regu-
larmente matriculados em uma 

das séries do Ensino Médio, 
curso pré-vestibular ou curso 
superior (em nível de gradua-
ção ou pós-graduação). Ou 
ainda candidatos que estejam 
desempregados ou recebam 
remuneração mensal inferior a 
2 salários mínimos. Ambas as 
situações devem ser compro-
vadas por meio de documenta-
ção relacionada no edital.

Doadores de sangue que 
comprovarem doação de, no 
mínimo, três vezes no período 
de um ano a um órgão oficial 
ou entidade credenciada pela 
União, Estado ou Município, 
poderão solicitar isenção da 
taxa de inscrição, mediante 
envio da documentação com-
probatória, conforme o edital.

Candidatos que necessi-
tarem de condições especiais 

para a realização das provas 
(prova adaptada, ajudas técni-
cas, sala acessível, mobiliário 
específico ou similares) de-
verão expor essa condição na 
ficha de inscrição e enviar à 
CKM Serviços o requerimento 
acompanhado de laudo médico.

Ao se inscrever, o candi-
dato deverá obrigatoriamente 
optar por uma das 91 Direto-
rias de Ensino que integram 
a rede estadual paulista, e 
acompanhar o status de sua 
inscrição no link específico 
do concurso no site da CKM.

Sebrae-SP leva produtores para 
visitar a feira Hortitec em Holambra

Ônibus passará por Barretos, Guaíra e Morro Agudo

turas intensivas. O evento ainda 
conta com uma ampla progra-
mação de conferências e wor-
kshops para favorecer o net-
working entre os profissionais 
e os bons negócios.

O valor do investimento 
destinado ao transporte é de 

R$ 80. Os convites para entra-
da na feira serão subsidiados 
pelo Sebrae-SP. As inscrições 
podem ser feitas nos telefones 
(17) 3321-6470 (Sebrae); (17) 
3331-5656 (Sindicato Rural de 
Guaíra); (16) 3851-2399 (Sin-
dicato Rural de Morro Agudo).

A Hortitec é a maior feira técnica de horticultura da Amé-
rica Latina e reúne produtores e profissionais do meio que 
buscam conhecimentos, novidades, tecnologias, inovação, 
insumos, equipamentos, acessórios e oportunidades para a 
atividade de horticultura, olericultura e similares.
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Com o objetivo de fomentar 
o debate e a troca de experiên-
cias sobre a inserção do jovem 
no mundo do trabalho, o Senac 
São Paulo realiza, de 11 a 19 de 
junho, o evento “Transforman-
do Vidas com a Aprendizagem” 
com uma série de palestras, 
mesas-redondas e conversas 
em várias unidades da rede 
localizadas na capital, Grande 
São Paulo, interior e litoral.

A iniciativa é gratuita e des-
tina-se a representantes de em-
presas, órgãos públicos e so-
ciedade civil interessados em 
conhecer o programa Apren-
dizagem e obter informações 
sobre práticas e histórias de 
sucesso. A ideia é promover 
ainda a integração entre em-

Senac Barretos promove evento para debater a inserção do jovem no mundo do trabalho
Ação esclarece dúvidas sobre o programa Aprendizagem e traz experiências de parcerias entre empresas e a instituição

presas parceiras e novas insti-
tuições interessadas em conhe-
cer como o Senac atua com o 
programa Aprendizagem.

SENAC BARRETOS
Em Barretos, a palestra “O 

Programa Aprendizagem e 
seus Aspectos Legais” aconte-
cerá na próxima terça-feira, 12 
de junho, e será ministrada por 
Itamar Christoforo Alli, mes-
trando em Administração pela 
FACEF (Faculdade de Ciên-
cias Econômicas, Administra-
tivas e Contábeis de Franca).

“O programa Aprendiza-
gem prepara o aluno, de manei-
ra completa, para o mundo do 
trabalho; oferece as competên-
cias necessárias para o apren-
diz ter a primeira experiência 

e se destacar no âmbito pro-
fissional. O evento é uma boa 
oportunidade para as empresas 
conhecerem essa prática”, ante-
cipa o gerente do Senac Barre-
tos, Emerson Mello dos Santos.

Segundo Erleni Andrade, 
coordenadora do programa 
Aprendizagem no Senac São 
Paulo, esta é a primeira vez em 
que a instituição se mobiliza 
para discutir a importância do 
programa nas unidades da rede.

Para ela, essa é uma das prin-
cipais políticas públicas voltadas 
para adolescentes e jovens, sen-
do uma das possibilidades para a 
erradicação do trabalho infantil. 
“Por isso, escolhemos Dia Mun-
dial de Combate ao Trabalho 
Infantil, em 12 de junho, como 

Estudo mostra ainda que o 
Estado também teve a menor 
taxa de mortes de jovens, de 
negros e de mulheres, entre 
2006 e 2016.

O Atlas da Violência 2018 
aponta que São Paulo foi o Es-
tado brasileiro com o menor ín-
dice e a maior redução da taxa 
de homicídios por 100 mil ha-
bitantes em 10 anos (entre 2006 
e 2016). O estudo foi divulgado 
na última terça-feira (5).

A pesquisa, realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), em parceria 
com o Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública (FBSP), mos-
tra ainda que São Paulo teve, 
também, a menor taxa de homi-
cídios de jovens entre 15 e 29 
anos, de negros e de mulheres.

MAIOR REDUÇÃO DE 
HOMICÍDIOS NO PAÍS

O Atlas da Violência apon-
ta que São Paulo teve uma 
queda de 46,7% na taxa de 
homicídios dolosos por 100 
mil habitantes, entre 2006 
(quando o índice foi de 20,4) 
e 2016, ocasião em que o indi-
cador foi de 10,9 ocorrências. 
O índice é o menor do país. 
Em igual comparação, a mé-
dia brasileira da taxa de homi-
cídios teve aumento de 14% 
chegando a 30,3 em 2016.
TAXA ATUAL É AINDA 

MENOR
Dados mais recentes da 

Secretaria da Segurança Pú-
blica de São Paulo, divulga-
dos no mês de abril, apontam 
que a taxa de homicídio no 
Estado foi de 7,16 por 100 
mil habitantes, no período de 
maio de 2017 a abril deste 

São Paulo tem a menor taxa e maior 
redução de homicídios na década, 

aponta Atlas da Violência 2018
ano. O índice é o mais baixo 
para a série histórica dos da-
dos de criminalidade, que co-
meça em 2001.

MORTES DE JOVENS
O Estado de São Paulo 

também foi o que mais re-
duziu a quantidade de ho-
micídios dolosos de jovens 
entre 15 e 29 anos no Brasil. 
A diminuição da taxa foi de 
51,6% em 10 anos. No pe-
ríodo, a taxa caiu de 39,3 em 
2006, para 19,0 homicídios 
por 100 mil jovens, em 2016. 
Em igual comparação, o país 
teve um aumento na taxa, que 
passou de 52,5 para 65,5 (au-
mento de 24,8%).

POPULAÇÃO NEGRA
O Atlas da Violência tam-

bém mostra que o Estado de 
São Paulo teve, nos últimos 
10 anos, uma expressiva re-
dução nos homicídios de pes-

soas negras. A diminuição na 
taxa foi de 47,7% (é a maior 
diminuição do Brasil). O ín-
dice passou de 25,9 para 13,5 
homicídios por 100 mil habi-
tantes negros. É a menor taxa 
do país. A média nacional do 
indicador teve alta de 23,1%, 
de 2006 para 2016. A taxa do 
Brasil é de 40,2 homicídios 
por 100 mil habitantes negros.

HOMICÍDIO DE MU-
LHERES

São Paulo é o estado com 
a menor taxa de homicídio de 
mulheres do Brasil. O índice 
foi de 2,2 por 100 mil, em 
2016, com queda de 40,4% 
em relação ao ano de 2006, 
quando a taxa era de 3,7 por 
100 mil mulheres. O país teve 
aumento de 6,4% dessa taxa, 
que passou de 4,2 homicí-
dios por 100 mil mulheres em 
2006, para 4,5 em 2016.

referência para nossos eventos 
que acontecerão durante toda a 
semana. Ao promover reflexões 
sobre um tema tão importante, o 
Senac reforça o seu compromis-
so com a sociedade e principal-
mente com os jovens”, destaca 
Erleni Andrade.

Para se inscrever no even-
to, basta acessar o portal Senac 
www.sp.senac.br/barretos.
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Secretaria inicia Campeonato Municipal de Futsal
Teve início na última terça-

-feira (5), o 22º Campeonato Mu-
nicipal de Futsal, evento realizado 
pela secretaria municipal de Es-
portes e Lazer. Dezesseis equipes 
disputam a competição, divididas 
em quatro grupos de quatro.

As duas melhores classifi-
cadas de cada grupo avançam 

para as quartas de final. Os jo-
gos acontecem todas as terças 
e quintas feiras, a partir das 
19h30. São 6 rodadas na primei-
ra fase, com a realização da dis-
puta das quartas de final no dia 
26 de junho, semifinal no dia 28 
(no Rochão) e final no dia 3 de 
julho, também no Rochão.

Dezesseis equipes disputam a compe-
tição. São elas: Bar Sem Lona, BFK, Ca-
çulita FC, Espeto do Cizim, Inter Marí-
lia, Moto Taxi à Jato, Os Bob Marley, Os 
Galáticos, Os Meninos da Vila, Os Rese-
nhas, Predadores, Real Madrid Barre-
tos, Real Madruga, Real Sem Classe, 
Trem Bala e Unidos do Christiano.

A final do Torneio Plínio dos Santos – Categoria Sub 17, está confirmada para este  sábado, 9 de 
junho, às 15h30, no campo do Conjunto Poliesportivo Municipal Rochão. Pro Esporte e  Fundação 
LVF disputam o título. Na disputa pelo terceiro lugar jogarão Audax e Esperança & Vida, partida 
marcada para as 14h30. O torneio, idealizado pelo esportista Plínio dos Santos, tem direção técnica 
e apoio da prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Final do Torneio Plínio dos Santos será disputada neste sábado

Copa do Mundo FIFA de 2018
A Copa do Mundo FIFA de 2018 ou 

Campeonato Mundial de Futebol FIFA 
de 2018 será a vigésima primeira edi-
ção deste evento esportivo, um torneio 
internacional de futebol masculino orga-
nizado pela Federação Internacional de 
Futebol (FIFA), que ocorrerá na Rússia, 
anfitriã da competição pela primeira vez.

Com onze cidades-sede, o campe-
onato começa na próxima quinta-feira 
(14), com o jogo entre Rússia e Arábia 
Saudita, às 12 horas, e será disputado 
até 15 de julho. O Brasil estréia na com-
petição no domingo, dia 17, às 15 horas, 
em jogo contra a seleção da Suíça.

Antes da partida entre russos e 
sauditas, haverá uma breve cerimônia 
de abertura. Segundo Alexei Sorokin, 
diretor-geral do Comitê Organizador 
Local, a festa será mais curta do que 
nos últimos dois mundiais, na África 
do Sul e no Brasil. “A cerimônia de 
abertura terá um novo formato. Não 
parecerá com as de África do Sul e 
Brasil. Será mais curto e ocorrerá antes 
do apito inicial”, antecipou o dirigente.

A edição de 2018 será a primeira 
realizada no Leste Europeu e a décima 
primeira realizada na Europa, depois 
de a Alemanha ter sediado o torneio 
pela última vez no continente em 2006.

Esta edição da Copa do Mundo, jun-
tamente com a Universíada de Verão de 
2013 e os Jogos Olímpicos de Inverno 
de 2014, que também foram realizados 
em território russo, são os primeiros 
eventos esportivos de importância mun-
dial realizados no país desde os Jogos 
Olímpicos de Verão de 1980.

A FIFA escolheu a Rússia por causa do 
aumento do interesse da população russa 
no futebol, graças a investimentos finan-
ceiros no esporte, do aumento da importân-
cia da Primeira Liga Russa e a migração de 
jogadores estrangeiros para o país, além da 
ascensão econômica da Rússia após a dis-
solução da União Soviética em 1991.

O governo russo pretendia entregar 
todas as obras para a Copa do Mundo 
da FIFA 2018 um ano antes do torneio. 
Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, 
afirmou que as organizações estão mais 
avançadas em comparação com as obras 
do Brasil, que sediou a edição anterior. 
Em 28 de março de 2017, a seleção bra-
sileira foi a primeira seleção além do 
país-sede, Rússia, a se classificar para 
a Copa do Mundo de 2018. No Brasil, 
o torneio terá transmissão na Globo, 
SporTV e FOX Sports. A Band, que iria 
transmitir o torneio, posteriormente de-
sistiu de fazer a transmissão.




