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Coletivo de advogados pede prisão 
preventiva de Moro ao STJ

“Divulgação de conversas foi ataque organizado por grupo criminoso”
O Coletivo Advogadas e 

Advogados pela Democra-
cia (CAAD) protocolou no 
último sábado (15), junto ao 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), uma notícia-crime con-
tra o atual ministro da Justiça 
e Segurança Pública e ex-juiz 
Sérgio Moro e os procurado-
res federais Deltan Dallagnol, 
Laura Gonçalves Tessler, Car-
los Fernando dos Santos Lima 
(aposentado) e Maurício Go-
tardo Gerum. Além da prisão 
preventiva, o coletivo pede 
que seja “determinado à Polí-
cia Federal a imediata busca e 

apreensão dos aparelhos ele-
trônicos dos denunciados

O ministro da Justiça, Sér-
gio Moro, participou na últi-
ma quarta-feira (19), de uma 
audiência na Comissão de 
Constituição, Justiça no Se-
nado. O ministro foi questio-
nado sobre as supostas men-
sagens trocadas entre ele e 
Deltan Dallagnol, procurador 
e chefe da Força-Tarefa que 
investiga a Lava Jato divulga-
das pelo portal The Intercept. 
Em sua defesa o ministro con-
siderou criminosa a invasão 
dos celulares e vê o ato como 

uma tentativa de invalidar as 
condenações feitas por lava-
gem de dinheiro e corrupção.

“Quem faz essas operações 
contra inteligência não é um 
adolescente com espinhas na 
frente do computador, mas sim 
um grupo criminoso estrutura-
do”, afirmou o ministro.

Em sua defesa, Moro ci-
tou os pedidos que negou 
dos procuradores, para ar-
gumentar de que não há uma 
total convergência entre o 
poder Judiciário e o Ministé-
rio Público Federal.

Prefeitura informa 
horários do 

próximo final de 
semana

Não haverá expediente na 
prefeitura nesta sexta-feira (21), 
que terá ponto facultativo devi-
do ao feriado de Corpus Christi. 
As demais repartições públicas, 
entre as quais o Complexo Ad-
ministrativo da rua 30, órgãos, 
secretarias municipais, Postão 
e Unidades Básicas de Saúde, 
também fecham. Para os aten-
dimentos em saúde, o cidadão 
deve se dirigir à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento). O SAAE 
manterá o serviço de plantão 24 
horas, que pode ser acionado 
pelos telefones 0800-7725300 e 
3321-5300 para qualquer emer-
gência. O retorno as atividades 
será na segunda feira, dia 24. 
Já o Serviço Municipal do Pou-
patempo fecha nesta sexta-feira 
(21), mas reabre no sábado em 
seu horário habitual.

Rio das Pedras anuncia 
QUERMESSÃO 2019

Após o grande sucesso 
da Festa Junina, O Rio das 
Pedras anunciou para o sába-
do, dia 13 de julho, o tradicio-
nal QUERMESSÃO, no salão 
nobre, a partir das 20 horas. 
A atração é do maior forro-
zeiro da região, LUIZ WALDO 
SHOW, da cidade de MONTE 
AZUL PAULISTA. As mesas 
estão à venda na secreta-
ria do clube, no valor de R$ 
80,00. Na mesa está incluso: 1 
frango assado + 1 porção de 
amendoim torrado + 1 porção 
de batata frita. Os ingressos 
são a parte.  Sócios em dia 
com as mensalidades têm en-
trada gratuita e visitantes pa-
gam R$ 30,00 antecipado.

Diretor do Instituto de Previdência entrega relatório 
final da comissão de sindicância na Câmara

Na última quarta-feira (19), 
o diretor presidente do IPMB 
(Instituto de Previdência do 
Município de Barretos), Nilton 
Vieira, entregou formalmente ao 

presidente da Câmara, João Mu-
lata (PSDB), cópias do processo 
administrativo e relatório final 
da Comissão de Sindicância, 
que apurou o desvio de R$ 2,3 
milhões dos cofres da autarquia.

A entrega dos documentos 
teve como objetivo dar transpa-
rência aos vereadores de toda 
a investigação realizada e co-
laborar, de forma antecipada, 
com o futuro trabalho da CPI 
(Comissão Parlamentar de In-
quérito) aprovada na Câmara 
para apurar os mesmos fatos. 

Toda a documentação tam-
bém já havia sido encaminhada ao 
Ministério Público e Polícia Civil.

SERVIDOR DEMITIDO
A Comissão de Sindicân-

cia instaurada no instituto, 
para apurar o desvio de R$ 
2.317.110,05 dos cofres da 
autarquia emitiu relatório fi-
nal no dia 16 de junho.  

A investigação, “baseada 
em provas robustas”, resultou 
na demissão do Assistente de 
Recursos Humanos, Nilton 
Moreira da Silva, acusado de 
alterar dados no sistema de 
pagamento de pensionistas e 
transferir valores para a pró-
pria conta bancária e da filha.

A fraude teria começado em 
dezembro de 2014 e só foi des-
coberta em novembro de 2018, 
quando o acusado se afastou da 
função por motivo de doença.

De acordo com relatório fi-
nal, o servidor teve direito a se 
defender em três oitivas, mas não 
compareceu a nenhuma delas. 
Em defesa por escrito, as infor-
mações prestadas não foram sufi-
cientes para contrapor as provas.

A Assessoria Jurídica do 
IPMB deverá solicitar a indispo-
nibilidade de bens do acusado e o 
ressarcimento aos cofres públicos.

População deve usar aplicativo eOuve 
para denunciar queimadas urbanas
“As queimadas aumentam 

a poluição do ar, prejudicam a 
saúde da população e causam 
muitos transtornos. A missão 
da secretaria é multar quem usa 
dessa prática, mas não há fis-
cais a todo o momento na cida-
de inteira”, explica o secretário.

“Uma foto do local em que 
houve a queimada em determi-
nada área particular ou mesmo 
o testemunho pela denúncia no 
aplicativo, já serve de compro-

vação para que se lavre a multa, 
por isso, pedimos a colaboração 
da população”, frisou o secretá-
rio municipal de agricultura e 
meio ambiente, Marco Antônio 
de Carvalho Ferreira.

Para usar eOuve no ce-
lular basta acessar o site do 
App e clicar no brasão de 
Barretos. Automaticamente o 
aplicativo será instalado nas 
plataformas Androide e IOS.

ACIB entregou prêmios da 
promoção do Dia dos Namorados

A ACIB promoveu na última quarta-feira (19), a entrega dos 
prêmios da promoção do Dia dos Namorados. Foram sortea-
dos vale-compras de R 1 mil, pacotes para a Festa do Peão, 
Pernoite em Motel, Jantar para casal, relógios, kit sex-shop. A 
próxima promoção para o comércio vai ser a do Dia dos Pais, 
que terá premiação e atrações especiais.
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Opinião

» PREFEITO PROMETE VENCER OS BURACOS
O prefeito Guilherme Ávila (PSDB) garantiu que “com 

muito trabalho e usando bem o dinheiro”, sua administra-
ção vai vencer o problema dos buracos na cidade.

» O BLOQUINHO DE ANOTAÇÕES DO CARLÃO
Em visita as obras do loteamento da Pacaembu, o vereador 

Carlão do Basquete (PROS), pegou um bloquinho e falou para 
o prefeito Guilherme Ávila (PSDB): “é aqui que vou anotar 
todos os requerimentos e pedidos que vou enviar para você”.

» PROGRESSISTA LANÇARÁ CHAPA COMPLETA
O presidente do PP barretense, vereador Aparecido Ci-

priano, garantiu que o partido virá forte e com 26 candidatos 
à Câmara Municipal na eleição de 2020. “Quiçá o Progres-
sista também poderá lançar candidato a prefeito”, comentou.

» PRESIDENTE TROCA SOBRENOME DE OTÁVIO
O presidente da Câmara Municipal, trocou o sobreno-

me do vereador Otávio Garcia (DEM) por Oliveira. Em 
seguida, pediu desculpas e corrigiu o equívoco.

» CIPRIANO SUGERE CRIAÇÃO DE EQUIPE ADMINIS-
TRATIVA

A criação de equipe administrativa nos distritos do Ibitu 
e de Alberto Amoreira consta de requerimento do vereador 
Aparecido Cipriano (PP) aprovado pela Câmara Municipal 
e endereçado ao prefeito Guilherme Ávila (PSDB).

» SAÚDE ESTÁ EM DIA COM A MODERNIDADE
Segundo o vereador Dutra (PSDB), a gestão do den-

tista Alexander Franco tornou a Secretaria Municipal de 
Saúde uma das mais tecnológicas e digital do interior do 
Estado de São Paulo.

» REGIÃO DOS LAGOS CONECTADA
A implantação de internet com acesso wi-fi gratuito na 

Região dos Lagos foi sugerida pelo vereador Wilson Apa-
recido (PSDB) ao prefeito municipal.

» BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS
A criação de um time de atletas portadores de deficiên-

cia foi proposta pelo vereador Fabrício Lemos (PSL). Ele 
também pediu a aquisição de cadeiras de rodas específicas 
para a prática do basquete.

» CASINHAS POPULARES NA ZONA RURAL
Vereador Euripinho (PDT) sonda da possibilidade da 

prefeitura firmar convênio com a CDHU para a constru-
ção de casas populares na zona rural do município.

» ALAMBRADO E VESTIÁRIO NA REGIÃO DOS LAGOS
A vereadora Paula Lemos (PSB) sugeriu a implantação de 

alambrado e vestiário no campo de futebol da Região dos Lagos.

» ORQUESTRA PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL
O vereador Raphael Oliveira (PRP) pediu que o pre-

feito envie projeto de lei para a Câmara, tornando a Or-
questra Sinfônica de Barretos em Patrimônio Cultural e 
Imaterial do Município.

» OS REPASSES PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Vereador Lupa (DEM) solicitou que a prefeitura envie para 

a Câmara relatório de repasses dos últimos 12 meses ao IPMB 
(Instituto de Previdência do Município de Barretos). Ele também 
deseja saber o cronograma dos repasses dos próximos 12 meses.

» DUTRA DEFENDE REFORMAS
A reforma da Lei Orgânica do Município e do Regi-

mento Interno da Câmara Municipal é defendida pelo ve-
reador Dutra (PSDB).

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A Mídia Descontro-

lada - Episódios da Luta Contra o Pensamento Único”, de 
Laurindo Leal Filho, publicado pelo Barão de Itararé.

Gaudêncio Torquato
Jornalista, professor titular da USP, 

consultor político e de comunicação

A insaciável máquina 
do desperdício de dinheiro

Palestrante e consultor conceituado, o escritor Celso Tracco ocupa nosso espaço de 
opinião nesta edição, tratando de um tema um tanto real e atual para nosso município e 

diversos pequenos municípios, que integram a região administrativa de Barretos.
Já é consenso geral que a 

máquina pública brasileira é 
insustentável em relação ao 
que o país arrecada.

Os gastos com salários, 
aposentadorias, pensões, ver-
bas de gabinete, contratação 
de assessores, privilégios, 
mordomias, festas, etc, é um 
escandaloso e abjeto desper-
dício de dinheiro do contri-
buinte que, em contrapartida, 
não tem segurança, escola, 
hospitais, creches, estradas 
decentes, infraestrutura.

Não tem direito a uma vida 
digna e nem esperança de um 
futuro melhor.

Por máquina pública en-
tendemos os três poderes: le-
gislativo, executivo e judiciá-
rio e os três níveis de governo: 
federal, estadual e municipal. 
Perto de 80% da arrecadação 
de impostos vai para alimen-
tar essa monstruosidade que, 
aliás, só cresce.

Um escândalo sem tamanho, 
um peso insuportável que a po-
pulação carrega e que só será 
eliminado com uma mudança 
do sistema político brasileiro.

Vejamos alguns dados no-
vos sobre os municípios bra-
sileiros, onde a vida dos con-
tribuintes acontece. O Brasil 
possui 5.570 municípios e, 
destes, cerca de 1.400 têm até 
5.000 habitantes; 1.300 têm de 
5.001 até 10.000 habitantes, e 
cerca de 1.400 de 10.001 até 
20.000 habitantes. Por lei, es-
ses 4.100 municípios precisam 
ter, no mínimo, 9 vereadores.

Pergunta: o que um verea-
dor pode fazer, politicamente, 
em uma cidade de 10.000 habi-
tantes? Agora vamos imaginar 
porque se precisa de 9 vereado-
res. Isto significa que temos um 
vereador para, praticamente, 
cada 1.000 habitantes.

Será que essa proporção é 
a mesma para médicos, den-

tistas, polícia militar, escolas 
e outros serviços essenciais? 
Será que essa é a proporção 
de professores qualificados 
nessas pequenas cidades?

Além do óbvio custo para a 
população, certamente esses ve-
readores vão criar leis, para jus-
tificar seu salário, leis que pro-
vavelmente não trarão nenhum 
benefício para a população.

Mas não creio que deve-
mos pedir para extinguir a câ-
mara de vereadores. Acredito 
que devemos lutar para que 
esses nobres políticos sejam 
realmente servidores públi-
cos, ou seja, que cidades até 
20.000 habitantes não remu-
nerem seus vereadores.

Que seja um serviço vo-
luntário, pois, certamente, 
eles não precisam doar todo o 
seu tempo para a cidade. Seria 
uma espécie de conselho de 
cidadãos e cidadãs que se re-
uniriam uma vez por semana 

durante, talvez, 3 horas.
Creio que o farmacêutico, 

o padre, o delegado de polícia 
e o dono do posto de gasolina, 
devem conhecer a maioria dos 
munícipes e suas necessidades. 
Não precisam deixar suas ativi-
dades normais para exercer um 
serviço público. Além disso, a 
enorme maioria dessas cidades 
não gera receita para pagar seu 
funcionalismo, vivendo de re-
passes (favores) dos governos 
estadual e federal.

Aumentando a discussão, 
podemos questionar por que 
eles existem como municí-
pios, se não geram renda para 
se manterem?

A máquina de desperdício 
de dinheiro em causas inúteis 
gera ignorância, desnutrição e 
morte, pois deixa a população 
necessitada desassistida. O 
atual sistema político brasilei-
ro é, na essência, um inimigo 
da nação.

Um tiro na Lava Jato
Mais uma vez, o Senhor 

Imponderável dos Anjos faz 
uma visita ao nosso roçado 
político-institucional. Desta 
feita, para dar um susto no 
aclamado ministro da Justiça 
do Governo Bolsonaro, Sér-
gio Moro, e puxar o tapete 
onde desfila, impávido, um 
dos mais estridentes acusado-
res da Operação Lava Jato, o 
procurador do Ministério Pú-
blico, Deltan Dallagnol.

As duas midiáticas figuras 
tiveram conversas publicadas 
no site The Intercept Brasil, 
criado pelo jornalista investi-
gativo norte-americano, Glenn 
Greenwald, também conheci-
do por ter ajudado o ex-ana-
lista de sistemas, Edward Sno-
wden, a revelar informações 
secretas da Agência de Segu-
rança Nacional dos EUA.

O vazamento puxa para baixo 
do alto pedestal o ex-juiz Moro, 
cuja interlocução com Dallagnol 
aponta para certa combinação de 
comportamentos.

Ora, nem o julgador nem o 
acusador podem ajustar posicio-
namentos sobre casos em inves-
tigação, muito menos anunciar 
eventuais caminhos a seguir.

Foi o que aconteceu no 
caso da investigação do ex-
-presidente Lula, quando Dal-
lagnol tinha dúvidas sobre a 
solidez de provas contra ele na 
primeira denúncia em 2016. 
Houve uma espécie de consul-
ta ao juiz, que teria sugerido ao 
procurador seguir em frente.

Estrela mais brilhante da 
constelação Lava Jato, Moro 
ganhou aplausos da sociedade. 
Tornou-se ícone da moral, a 
ponto de ser elevado ao patamar 
de presidenciável, posição que 
deve sustentar seja qual for o 

desfecho do caso do vazamento.
Conseguirá o ex-juiz se li-

vrar da enroscada em que foi 
jogado por hackers que teriam 
invadido a rede Telegram de 
membros do MP? Há grande 
expectativa sobre o resultado 
das investigações que come-
çam a ser feitas pela PF (sob o 
comando de Moro). A depender 
de novas mensagens prometidas 
pelos “invasores”, o imbróglio 
tem potencial para ir longe.

A frente política faz bar-
reiras contra o ex-juiz. Parla-
mentares tentam formar uma 
CPI para apurar ilicitude em 
sua conduta, mas os presiden-
tes da Câmara e do Senado se 
opõem. Moro era uma pedra 
no sapato de políticos envol-
vidos em embaraços.  Portan-
to, há interesse em fechar a 
torneira da Lava Jato.

O que pode acontecer? Ve-
jamos: a) comprovação de ati-
tudes antiéticas e reprimenda 
ao ministro, sem maiores con-
sequências; b) anulação das 
decisões do juiz pelo STF, com 
os votos da maioria do plenário 
(mas como ficariam as condena-
ções nas instâncias superiores?); 
c) saída de Moro do ministério.

Qual seja o desfecho, a 
imagem do ministro da Jus-
tiça está arranhada. A chance 
de chegar ao STF perde for-
ça. Outro lado da historia: seu 
exército de admiradores fará 
contundente defesa nas redes 
sociais, enfrentando as linhas 
de opositores lideradas pelo 
PT, com sua trombeta denun-
ciando sua parcialidade.

Fora ou dentro do gover-
no, Moro não perderá a condi-
ção de “guerreiro da moral”, 
permanecendo no ranking 
presidencial de 2022.

Quanto a Dallagnol, as 
alternativas são: a) apuração 
da conduta pelo CMP, com 
afastamento do cargo na Lava 
Jato; b) ligeira reprimenda, 
sem maiores consequências.

O juiz e o procurador levan-
tam a tese do crime de “invasão 
de privacidade”, a par do fato 
de que a interlocução, com fra-
ses apartadas do contexto, não 
aponta para combinações.

O maior ganho será de 
Lula, cuja posição de vítima 
de perseguição por parte de 
Moro e dos procuradores será 
esbravejada pelo PT. Lula ten-
de a reocupar o centro do opo-
sicionismo, enquanto a galera 
das ruas fará eco à sua condi-
ção de injustiçado. S

e continuar preso, terá re-
forçada a pressão por  liberda-
de. Se não for condenado em 
2ª instância no caso do sítio de 
Atibaia até setembro, adquire 
o direito de prisão em regime 
semiaberto ou domiciliar. O 
PT, glorioso, antecipa o dis-
curso eleitoral de 2022.

Quanto ao presidente Bolso-
naro, a inferência é a de que o ti-
roteio sobre o ministro da Justiça, 
um dos dois maiores pilares da 
administração (o outro é o minis-

tro Paulo Guedes), abre fissura 
no costado governamental, mas 
não compromete sua imagem.

E o futuro? Há duas visões: 
a) com a imagem arranhada, 
Moro perderia a nomeação 
ao Supremo em novembro de 
2020, quando Celso de Melo 
se aposentar; b) Bolsonaro 
bancará a promessa, tirando-o 
do páreo presidencial.

O fato é que o ministro 
continuará a ter o apoio social, 
podendo até arriscar-se a um 
voo solo na direção do Palácio 
do Planalto.  Difícil adivinhar 
para onde a biruta apontará.

Resumo: seja qual for a 
trajetória de Moro e Dallag-
nol, a Lava Jato levou um tiro.
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A RAINHA

Larissa Ferreira Gonçalves, de 21 anos, foi eleita a Rainha da 64ª Festa 
do Peão de Barretos. Mineira de Itapagipe ela é estudante de Enge-
nharia Civil e reside em Barretos desde 2017. Larissa promete viver 
seu reinado com intensidade e dedicação: “darei o meu melhor, para 
receber todo público com simpatia, carisma e com a minha simplici-
dade. Espero poder acolher cada um, assim como Barretos me aco-
lheu e retribuir tudo em dobro!” (foto: Diego Rodrigues)

A segunda-feira (10/06) foi muito festiva em torno de Valdete Silva que 
comemorou mais um ano de vida. O carinho ficou por conta do maridão 
Pedro Prado (foto), e as felicitações dos familiares e amigos. Parabéns!!!

Linda, profissional e encanta a todos com seu bom 
astral, essa é Taty Thomaz. E nesta sexta-feira (21/06), 

passa o dia recebendo beijos e abraços de amigos espe-
ciais e familiares. Feliz aniversário Taty!!!

A bela Jéssica Corrêa celebrou mais um ano de vida quarta-feira (19/06), onde o 
carinho mais especial ficou por conta do filhão Henrique, e de seus pais. Os cum-

primentos ficaram por conta dos amigos e familiares. Parabéns sua linda!!!

A empresária Lorrayne Matos completou seus 30 anos terça-
-feira (18/06), começando o dia muito bem, com um delicioso 
café da manhã surpresa cheio de amor e carinho, de seu espo-

so Marcos Silva, e das filhas Sofia e Júlia. Tudo de bom!!!

Magdiel Andradde é colorista e maquiador, e 
brindou terça-feira (18/06) mais um aniver-
sário. O profissional da beleza é barretense, 
mas atualmente está morando no Rio de Ja-

neiro, e esse ano a data especial foi comemo-
rada na cidade maravilhosa. Felicidades!!!

A quarta-feira (19/06) foi de festa para 
a linda Ana Júlia, que recebeu o carinho 
especial dos padrinhos coruja, Claudinei 

e Elessandra. Parabéns!!!

João Confetti e o casal de amigos Cristiane Galette e Diego Sousa estiveram em 
Araraquara/SP, para prestigiar a festa Boss Party - 13 anos de evento. E o que não 

faltou foi curtição e som da melhor qualidade. Sucesso!!!

A bela Jéssica 
Corrêa celebrou 
mais um ano de 
vida quarta-feira 
(19/06), onde 
o carinho mais 
especial ficou 
por conta do 
filhão Henrique, 
e de seus pais. 
Os cumprimen-
tos ficaram por 
conta dos ami-
gos e familiares. 
Parabéns sua 
linda!!!

Muito talento! A atriz bar-
retense Renata Vilela,  que 
já participou de diversos 
musicais como os famosos 
Rei Leão, Os Produtores, 
Sweet Charity,  teve poesia 
selecionada para ficar 
exposta The People Forum 
em Nova York
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Sebrae-SP e Codevar realizaram o 1º Encontro de Prefeitos Empreendedores
Evento reuniu 150 pessoas em Bebedouro e discutiu boas práticas de políticas públicas

O Encontro de Prefeitos 
Empreendedores reuniu cerca 
de 150 pessoas, entre prefei-
tos e representantes de 21 mu-
nicípios da região, na sexta-
-feira, dia 14, em Bebedouro. 
O objetivo do evento foi dis-
cutir boas práticas de políti-
cas públicas para o desenvol-
vimento do município. A ação 
foi realizada pelo Sebrae-SP 
e Consórcio de Desenvolvi-
mento do Vale do Rio Gran-
de (Codevar) com o apoio da 
Prefeitura e Sindicato Rural.

A programação do even-
to contou com a apresentação 
de projetos de cinco prefeitos 
e uma palestra do deputado 
estadual Itamar Borges sobre 
sua experiência como prefeito 
de Santa Fé do Sul.

O presidente do Codevar 
e prefeito de Bebedouro, Fer-
nando Galvão, e o secretário-
-executivo do Codevar, Victor 
Borges, abriram a assembleia 
para discutir cinco pautas com 
os prefeitos e representantes. 
Foram discutidos o monitora-
mento dos principais eixos de 
políticas públicas dos Municí-
pios: agente de desenvolvimen-
to nomeado e capacitado, VRE 
– Via Rápida Empresa (Rede 
Simples), Sala do Empreende-
dor e compras públicas.

De acordo com o geren-
te regional do Sebrae-SP Ra-
fael Matos do Carmo, a ação 
foi importante para o incen-
tivo a gestão empreendedora 
nos municípios. “A troca de 
boas práticas entre os prefei-

tos foi fundamental para que 
possamos disseminar ações 
que foram bem-sucedidas es-
pecialmente no tocante ao fo-
mento do empreendedorismo, 
geração de emprego e renda 
e competitividade dos muni-
cípios do consórcio”, destaca.

O gerente do Sebrae-SP 
reforça ainda que o Escritó-
rio do Sebrae de Barretos vem 
acompanhando os principais 
indicadores de políticas pú-
blicas relacionados à desburo-
cratização, facilidade e agili-
dade no processo de abertura 
e fechamento de empresas, 
atendimento ao MEI, com-
pras públicas, dentre outros, 
que poderão ajudar nas futu-
ras discussões em prol do de-
senvolvimento das cidades.

Barretos passa a contar com 
696 novos lares em dezembro

O prefeito Guilherme Ávila 
esteve na ultima segunda-fei-
ra (17), no canteiro de obras 
das 696 casas que estão sen-
do construídas pela Pacaembu 
Construtora, fazendo uma visi-
ta monitorada ao futuro Resi-
dencial Vida Nova Barretos 5.

Com 1.982 casas entre-
gues na cidade, a Pacaem-
bu Construtora anunciou que 
este novo residencial será en-
tregue ainda este ano.

As obras do novo bairro 
planejado estão em ritmo ace-
lerado, sendo que 56,5% já 
estão concluídas. Com isso, 
será possível antecipar a en-
trega das chaves aos futuros 
moradores para o mês de de-
zembro, antes do Natal, cinco 
meses antes do prazo previsto 
no contrato com a Caixa Eco-
nômica Federal.

Com investimento de R$ 

Coletivo de advogados pede prisão 
preventiva de Moro ao STJ

O Coletivo Advogadas e 
Advogados pela Democra-
cia (CAAD) protocolou no 
último sábado (15), junto ao 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), uma notícia-crime con-
tra o atual ministro da Justiça 
e Segurança Pública e ex-juiz 
Sérgio Moro e os procurado-
res federais Deltan Dallagnol, 
Laura Gonçalves Tessler, Car-
los Fernando dos Santos Lima 
(aposentado) e Maurício Go-
tardo Gerum. As informações 
são do site Viomundo.

A peça dos advogados 
aponta que, com base nos 
conteúdos obtidos em arqui-
vos digitais e divulgados pelo 
site The Intercept , é possível, 
em tese, verificar a prática dos 
seguintes crimes:
a) Organização criminosa, art. 
2º, Lei 12.850/13;
b) Corrupção passiva, art. 
317, CP;
c) Prevaricação, art. 319, CP;

Em função da descoberta das 
suas condutas criminosas, 
Moro e Dallagnol, estariam 

destruindo provas, o que justi-
ficaria a decretação das medi-
das cautelares / Foto: Arquivo

84,9 milhões, o empreendi-
mento está gerando cerca de 
330 empregos diretos e 1.000 
indiretos. O novo bairro terá 
146 mil m² de área construída 
em região privilegiada, com 
acesso principal pela Avenida 
Marcolino Borges. Localizado 
na zona norte da cidade, está 
próximo a supermercado, pron-
to socorro, posto de combustí-
vel e ao Jockey Club Barretos.

O prefeito destacou que é 
muito bom saber que 696 vão 
ter a alegria de passar o Na-
tal em suas casas novas, rea-
lizando um sonho que tantos 
brasileiros acalentam. “Esses 
barretenses finalmente con-
cretizarão num bairro com-
pleto, com redes de água e 
esgoto, asfalto em ruas largas 
e sinalizadas, com coleta de 
lixo, iluminação de qualidade, 
enfim, da forma que tem que 

ser, com dignidade”, disse.
Cada terreno do residen-

cial terá a partir de 200 m², 
proporcionando conforto e 
espaço para ampliações. As 
casas terão sala, banheiro e 
cozinha com azulejo na área 
molhada, dois dormitórios, 
laje, pisos cerâmicos em to-
dos os ambientes e área de 
serviço coberta. 

A construtora informou 
que ainda há algumas unida-
des a disposição da população 
que tem renda mensal fami-
liar a partir de R$ 1.800,00. 
As inscrições para as últimas 
unidades podem ser feitas no 
Plantão de Atendimento da 
Pacaembu, que fica na rua 16 
entre avenidas 19 e 21, núme-
ro 125, no centro. O funciona-
mento é das 9 às 18 horas, de 
segunda a sexta-feira, e das 9 
às 13 horas, aos sábados.

d) Violação de sigilo funcio-
nal, art. 325, CP;
e) Crimes contra o regime repre-
sentativo e democrático, a Fede-
ração e o Estado de Direito, arts. 
13, 14 e 26, Lei 7170/83.

Segundo o coletivo, os de-
nunciados, em função da des-
coberta das suas condutas cri-
minosas, estariam destruindo 
provas, o que justificaria a de-
cretação das medidas cautela-
res, como a prisão preventiva, 
para evitar essa destruição o 
uso da função pública para a 
prática de novos crimes.

Além da prisão preventiva, 
o coletivo pede que seja “de-
terminado à Polícia Federal 
a imediata busca e apreensão 
dos aparelhos eletrônicos dos 
denunciados (tablets, celula-
res, notebooks), especialmen-
te os funcionais, seja nas res-
pectivas residências, seja nas 
repartições públicas, sob gra-
ve risco de destruição de pro-

vas dos ilícitos perpetrados”.
A notícia crime solicita, 

também, o “afastamento ime-
diato dos cargos dos demais 
membros da Força Tarefa da 
Operação Lava Jato, sob grave 
risco de continuarem a usar os 
cargos para cometer novos cri-
mes e acobertar os já pratica-
dos” e “a quebra dos sigilos das 
comunicações dos Noticiados”. 
(Fonte: Rede Brasil Atual)
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O judoca barretense, 
Jhonata Higor, 18 anos, 
peso ligeiro (60 quilos), 
conquistou a medalha 
de ouro no 36° Jogos 
Abertos da Juventude 
2019, que estão sendo 
disputados em Marília. 
Treinado pelo profes-
sor Tiago Leal, Jhonata 
representa a secretaria 
municipal de Esportes 
e Lazer de Barretos e o 
Instituto Professor Chi-
ba de Judô.

Jogos das quartas de final do Municipal de 
Futsal acontecem na próxima terça-feira
Acontecem na próxima 

terça-feira, dia 25, a partir das 
19h30, as quartas de final do 
Campeonato Municipal de 
Futsal, evento realizado pela 
prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer. Os em-
bates serão disputados nos 

Cemepes “Juninho Soares” e 
“Salim Abdala Tomé”.

Na quinta-feira, 27 de ju-
nho, no ginásio do Conjun-
to Poliesportivo Municipal 
Rochão, serão disputados os 
jogos semifinais. A final será 
no dia 2 de julho, no mesmo 
local. Os jogos das quartas de 

final serão:
CEMEPE Salim Tomé - 

Turma do Flavinho x Lekin 
Imports e Atletas de Christo x 
Santa Cecília.

CEMEPE Juninho Soares 
– Nogueira/Companhia do 
Esporte x Predadores e Vila 
Pimenta x Barretos Dois

Judoca barretense conquista 
ouro nos Jogos Abertos da Juventude

Um projeto de lei, de auto-
ria do vereador Raphael Dutra 
(PSDB), que institui uma lista 
de espera online, relativa aos 
pacientes que aguardam con-
sultas, exames, intervenções 
cirúrgicas ou qualquer outro 
procedimento em saúde, foi 
aprovado na sessão da última 
segunda-feira (17), na Câma-
ra Municipal de Barretos. 

“Os usuários do SUS vão 
se sentir mais seguros, com 
as informações divulgadas 
em site oficial do município, 
uma vez que saberão que es-
tão em uma lista de espera, 

de acordo com a ordem de 
inscrição, e que serão aten-
didos, não havendo nenhuma 
possibilidade de se colocar 
outra pessoa em seu lugar, 
salvo nos procedimentos 
emergenciais”, destacou Du-
tra ao explicar o projeto.

Segundo a norma, a divul-
gação das informações deve 
observar o direito à privacida-
de do paciente, que só poderá 
ser identificado pelo número 
do Cartão Nacional de Saúde 
ou pelo CPF.

A lista de espera, aponta-
da pelo projeto de lei, deve 

ser disponibilizada pela Se-
cretaria de Saúde Municipal, 
que deverá seguir a ordem 
de inscrição para a chamada 
dos pacientes. 

“Precisamos ter transpa-
rência na administração pú-
blica e este projeto vem for-
talecer esta proposta. Todas as 
unidades de saúde terão listas 
de espera públicas e isso será 
uma revolução para a cidade. 
A população poderá fiscalizar 
e também saber a quantidade 
de vagas por unidade de saú-
de para consultas e exames”, 
finalizou o vereador.

Prefeitura terá que divulgar lista 
de espera para usuário do SUS 

que aguarda consultas e exames
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O número de desempre-
gados cresceu 42,4% nos úl-
timos quatro anos, de acordo 
com a análise de Mercado de 
Trabalho divulgada na última 
terça-feira (18), pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea).

O alto índice vai em con-
tradição à justificativa do go-
verno ao aprovar a Reforma 
Trabalhista, em 2017, quando 
afirmou que a nova lei iria ge-
rar mais empregos.

O estudo aponta que a parce-
la de desempregados, há mais de 
dois anos, avançou 17,4% no 1º 
trimestre de 2015 para 24,8% no 
mesmo período de 2019, atin-
gindo 3,3 milhões de pessoas.  
Deste total, o desemprego atin-
ge mais as mulheres (28,8%) do 
que os homens (20,3%). 

A análise por faixa etária 
mostra que os maiores de 40 
anos são os mais prejudicados 
com a falta de emprego nos 
últimos dois anos. Porém, em 
longo prazo, de acordo com o 
estudo, os jovens são os que 
mais apresentam dificuldade 
na hora da recolocação.

A renda familiar também 
é duramente impactada com 

Número de desempregados cresce 
42,4% no Brasil há mais de dois anos
Aumento de brasileiros sem emprego contradiz promessa do governo com reforma trabalhista

a crise no mercado de traba-
lho. Segundo a pesquisa, no 1º 
trimestre de 2019, 22,7% dos 
domicílios brasileiros não pos-
suíam nenhum tipo de renda 
proveniente do trabalho, e que 
os domicílios de renda mais 
baixa foram os que apresenta-
ram menores ganhos salariais. 
A análise mostra, ainda, que a 
renda dos domicílios mais ri-
cos é 30 vezes maior que a dos 
domicílios mais pobres.

Para a economista do De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), Vivian 
Machado, o aumento do de-
semprego é consequência da 
reforma trabalhista.

“A nova lei possibilitou 
formas de contratação muito 
frágeis e podemos observar 
que o crescimento do desem-
prego, simultaneamente ao 
crescimento do trabalho infor-
mal e desprotegido. As pessoas 
vivem de bico para sobreviver. 
A renda do trabalhador cai e 
toda a economia é afetada. É 
uma precarização do mercado 
de trabalho que afeta trabalha-
dores, aposentados e reflete na 
economia como um todo do 

país”, afirmou.
Os contratos de trabalho 

intermitente (temporário e es-
porádico) e de jornada parcial 
(até 30 horas semanais) tota-
lizam 15,5% do total de em-
pregos com carteira assinada 
gerados a partir da entrada em 
vigor da reforma trabalhista.

Das 507.140 novas vagas de 
trabalho abertas de novembro 
de 2017 a abril de 2019, 58.630 
foram para trabalho intermi-
tente e 19.765 para parcial. 
Enquanto a maioria das vagas 
intermitentes foi destinada aos 
homens (63,6%), as mulheres 
formam a maior parcela das 
ocupações parciais (60,7%). 

Vivian Machado alertou 
ainda para os perigos que ain-
da estão por vir, caso a refor-
ma da Previdência seja apro-
vada no Congresso Nacional.

“O governo diz que há um 
rombo na Previdência, que sa-
bemos que não existe, porém, 
esse rombo pode ser causado 
pela reforma trabalhista. Se 
não tem pessoas empregadas, 
não tem empresas contribuin-
do para ela. É uma precariza-
ção do mercado de trabalho”, 
finalizou. (Fonte: Contraf)

No dia 28 de junho aconte-
ce mais uma edição do Sala de 
Educadores, ação promovida 
pelo Senac São Paulo que, neste 
ano, traz como tema “Diversi-
dade: caminhos para uma edu-
cação com todos e para todos”.

A iniciativa, realizada des-
de 2006, contribui com o pro-
cesso de formação de educa-
dores para que possam atuar 
como agentes multiplicadores 
na geração do conhecimento e 
no desenvolvimento de uma 

Palestra gratuita sobre 
Movimento LGBTQI+ e 

educação no Senac Barretos

comunidade mais igualitária.
“Há a necessidade do forta-

lecimento de ações de inclusão 
em toda a sociedade para que 
haja maior envolvimento de 
todos”, avalia Karoline Moura 
Pinto, coordenadora da área de 
educação do Senac São Paulo.

No Senac Barretos, o Sala 
de Educadores contará com a 
palestra “Movimento LGB-
TQI+ e a Educação no Bra-
sil”, que será ministrada por 
Daniel Camargo, docente do 

Senac Santos, que possui li-
cenciatura e bacharelado em 
Letras e em Pedagogia, e cur-
sa pós-graduação em Direito 
Homoafetivo e de Gênero.

Durante o encontro, os par-
ticipantes serão convidados 
a compreender os conceitos, 
lutas, conquistas e desafios do 
movimento LGBTQI+, bem 
como refletir sobre relações de 
violência que envolve gênero e 
sexualidade no âmbito escolar 
e seus reflexos na sociedade.

Diretoria de sindicato se reúne 
para discutir processo eleitoral

Uma reunião marcada para 
a próxima terça-feira, dia 25, 
irá discutir o processo eleito-
ral para a escolha da próxima 
gestão do SITICOM (Sin-
dicato dos Trabalhadores na 
Indústria da Construção e do 
Mobiliário de Barretos).

Segundo edital de con-

vocação publicado no Jornal 
Agora, o atual presidente do 
sindicato, Dediê José dos 
Santos, o Cocada, fez o cha-
mamento para todos os mem-
bros da Diretoria Executiva, 
do Conselho Fiscal e dos De-
legados representantes junto à 
federação.

A reunião acontece na sede 
do sindicato, situado na Ave-
nida 13, 826, entre ruas 20 e 
22, no centro de Barretos.

Fundado em 1941, o SITI-
COM abrange as cidades de 
Barretos, Altair, Colina, Co-
lômbia, Guaraci, Jaborandi, 
Terra Roxa e Viradouro.
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A partir da próxima quinta-
-feira (27) até no domingo, dia 
30, o Recinto Paulo de Lima 
Correa abriga a primeira edi-
ção do Festival da Tradição, 
evento que congrega atrações 
culturais e folclóricas da cultu-
ra caipira, com a representati-
vidade e importância dos mua-
res, com a realização integrada 
do 6º Muar do Sertão.

A festa, que já nasceu 
grande, incorpora a identida-
de e vem conquistando a sim-
patia do povo barretense, pois 
acontece no local que sediou 
a primeira Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos, sendo, 
consequentemente, um dos 
grandes símbolos da cultura 
caipira no país.

O RECINTO
O Recinto Paulo de Lima 

Correa foi inaugurado em 
1945, com a realização da 1ª 
Exposição Regional de Ani-
mais e Produtos Derivados, 
por iniciativa da Associação 
Rural Vale do Rio Grande. 
Nas décadas de 40 e 50 foram 
realizadas várias exposições. 
Em 1954, como parte da pro-
gramação do Primeiro Cen-
tenário de Barretos, foi rea-
lizada a primeira Exposição 
Estadual de Animais.

Os eventos rurais realizados 
no recinto, desde sua fundação, 
permitiram aos fazendeiros fe-
char negócios e apresentar as 
novidades sobre raças dos bo-
vinos, além de consolidar Bar-
retos como a “capital da pecuá-
ria brasileira”.

Já a Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos, hoje 
a maior da América Latina e 
uma das maiores do mundo, 
teve sua primeira edição no 
Recinto Paulo de Lima Cor-
rêa, em 1956, permanecendo 

Recinto se consolida como centro 
cultural, histórico e folclórico durante 

realização do Festival da Tradição
A partir da próxima quinta-feira, local recebe exposição 

de animais, de orquídeas carros antigos e desfile de muares

no local até 1984.
Por sua relevância histó-

rica e seu conjunto arquite-
tônico, o local foi tombado 
pelo CONDEPHHAT (Con-
selho de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico) do Es-
tado de São Paulo, em 2011. 
Em 2018, o Recinto Paulo 
de Lima Corrêa foi reaberto 
com a realização da 50ª Feira 
Agropecuária de Barretos.

FESTIVAL DA 
TRADIÇÃO

Neste mês, com o Festival 
da Tradição, o Recinto Paulo 
de Lima Correa retoma suas 
raízes e se consolida como 
um grande centro cultural e 
folclórico, conforme explica 
o secretário municipal de cul-
tura, João Batista Chicalé.

“O recinto é patrimônio 
cultural da cidade e motivo 

de orgulho de todos os barre-
tenses. Realizar o Festival da 
Tradição, com a participação 
de diversos representantes e 
atrações da cultura caipira, 
vai nos permitir colocar em 
prática o projeto de dar o de-
vido valor a esse centro cultu-
ral, que pode e deve estar em 
constante funcionamento em 
prol do resgate de nossa histó-
ria”, diz Chicalé.

A entrada para o Festival 
da Tradição é um quilo de 
alimento não perecível acom-
panhado de um cupom distri-
buído pelas lojas do comércio 
conveniadas com a ACIB, ou 
dois quilos de alimento. Toda 
a arrecadação será destinada 
ao Fundo Social de Solida-
riedade. Os cupons também 
dão direito ao sorteio de cinco 
vales-compras no valor de R$ 
500 cada um.

PROGRAMAÇÃO
27 - quinta-feira
Entrada de animais
Exposição de Orquídeas
20 horas: Danças folclóricas com o Núcleo de Formação e Es-
cola Livre do CEMART, show com Henrique & Leandro e show 
de lançamento do CD de Guilherme Tenório
28 - sexta-feira
Provas de Marcha e Morfologia 
Exposição de carros antigos – Os Garimpeiros
Exposição de Orquídeas
Demonstração das habilidades dos cães da raça BoderCollie 
pela Associação Paulista de Pastoreio - APPAS
A partir das 20 horas: shows com Filipe & Tiago e Mococa & Paraíso
29 - sábado
9 horas - Desfile de mulas pelas ruas da cidade com saída do 
Recinto Paulo de Lima Corrêa
Concurso de tralhas
Exposição de carros antigos – Os Garimpeiros
Exposição de Orquídeas
A partir das 20 horas: Apresentação da Orquestra de Viola Rio 
Pardo – Jardinópolis SP, Catira Espora de Prata, Mostra de 
Danças Urbanas e Folclóricas, e show com Gilvan & Paulo Henrique
30 - domingo
Concurso Queima do alho e Berrante
Exposição de carros antigos – Os Garimpeiros
Exposição de Orquídeas
Show Músicas Raiz com apresentações de duplas sertanejas

Denúncias sobre 
queimadas podem ser feitas 
via aplicativo da Prefeitura

A Queimada é considera-
da uma prática primitiva para 
eliminar a vegetação de uma 
área, mas algumas pessoas 
ainda insistem em praticá-la. 
Nesta época do ano, o tempo 
seco colabora, pois o mato 
de terrenos fica seco e alguns 
proprietários aproveitam para 
queimá-lo, o que configura 
um crime ambiental. 

A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambien-
te faz um alerta à população, 
para que colabore através de 
denúncia em casos de quei-
madas urbanas, utilizando 
para isso o aplicativo oficial 
da Prefeitura de Barretos, o 
eOuve, que torna a denúncia 
mais fácil, rápida e eficiente.

Para usar eOuve no celu-
lar basta acessar o site do App 
e clicar no brasão de Barretos. 
Automaticamente o aplicativo 
será instalado nas plataformas 
Androide e IOS. Apenas no pri-
meiro acesso, será necessário 
fazer um cadastro com os dados 
básicos do usuário. Se o mora-
dor preferir, pode usar o mesmo 
serviço no desktop, acessando 
diretamente o eOuve. 

É possível, inclusive, pelo 
próprio aplicativo, fazer fotos 
da denúncia. A resposta no 

atendimento da demanda será 
enviada ao denunciante tam-
bém pelo eOuve, facilitando o 
acompanhamento do caso. 

O secretário municipal de 
agricultura e meio ambiente, 
Marco Antônio de Carvalho 
Ferreira, esclarece que neste 
período de estiagem, até mea-
dos de setembro, crescem o 
número de ocorrências e acre-
dita que o uso da nova tecno-
logia vai ajudar muito no tra-
balho de fiscalização.

“As queimadas aumentam 
a poluição do ar, prejudicam a 

saúde da população e causam 
muitos transtornos. A missão 
da secretaria é multar quem 
usa dessa prática, mas não há 
fiscais a todo o momento na 
cidade inteira”, explica o se-
cretário. 

“Uma foto do local em 
que houve a queimada em de-
terminada área particular ou 
mesmo o testemunho pela de-
núncia no aplicativo, já serve 
de comprovação para que se 
lavre a multa, por isso, pedi-
mos a colaboração da popula-
ção”, frisou o secretário.
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