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Durante a Semana Acadê-
mica do curso de Adminis-
tração do Unifeb,  realizada 
de 10 a 14 de setembro, os 
alunos realizaram uma ação 
social que resultou na arreca-
dação de 412 litros de leite de 
caixinha longa vida. Segundo 
o professor e coordenador do 
curso, André Moleiro, “a ação 
de solidariedade é realizada 
tradicionalmente na semana 
acadêmica e a entidade esco-
lhida neste ano para receber 
a doação foi a Casa Transitó-
ria André Luiz, de Barretos”. 
A Casa Transitória “André 
Luiz” é uma instituição de 
longa permanência e atende 
atualmente 70 internos, entre 
adultos e idosos, e mais 40 
crianças e adolescentes com 
deficiências múltiplas, todos 
em regime de acolhimento.

A 4ª edição da Semana In-
ternacional do Autismo será 
realizada entre os dias 1º e 07 
de abril de 2019 no Shopping 
Iguatemi Ribeirão Preto. Com 
o tema “Inclusão 360º”, a edi-
ção de 2019 do TEAbraço irá 
abranger todos os tipos de 
inclusão: social, educacional, 
familiar e profissional da in-
fância, até a vida adulta.

O evento contará com sete 
dias de uma extensa progra-
mação, incluindo palestras, 
atrações culturais, oficinas, 

Após ser interditado pela 
FPF (Federação Paulista de 
Futebol), o Estádio Fortaleza 
receberá obras de reforma, 
para atender as exigências da 
federação e a consequente li-
beração para os “mandos” de 
jogos do Barretos EC.

Nesta semana, o secre-
tário municipal de Obras da 
prefeitura de Barretos, Ra-
phael Ducati, visitou o es-
tádio com sua equipe, para 
levantamento dos trabalhos 
que deverão ser realizados. 
“São várias solicitações e 
adequações na parte de aces-
sibilidade e de correções em 
banheiros visando melhorar 
a segurança no estádio”, an-
tecipou o secretário.

Os diretores do Barretos 
EC, Milton Aparecido da 
Silva (Miltão) e José Reinal-

do Borges, acompanharam a 
vistoria feita pela equipe da 
prefeitura. “As obras começa-
rão o mais rápido possível. O 
prefeito Guilherme Ávila teve 
sensibilidade em nos atender. 
Quem ganha com isso é a ci-
dade”, comentou Miltão.

O secretário municipal 
da prefeitura confirmou que 
a maior preocupação da FPF 
está na segurança e acessibi-
lidade ao torcedor, mas que 
melhorias como pintura das 
arquibancadas e demarcação 
dos assentos estão previstas 
no cronograma de obras tra-
çado por ele e sua equipe.

“Esperamos entregar o 
estádio o mais rápido pos-
sível para que o BEC esteja 
apto a disputar o próximo 
campeonato”, frisou Rapha-
el Ducati.

Nesta sexta-feira, dia 21, 
às 9 horas, acontece a Ca-
minhada “Todos pela Luta” 
em celebração a Semana da 
Pessoa com Deficiência. A 
concentração será em frente 

Para disseminar a cultura in-
clusiva e a diversidade, promo-
vendo momentos de reflexão e 
sensibilização, o Senac Barretos 
encerra nesta sexta-feira, dia 21, 
a Semana da Diversidade Huma-
na, com participação gratuita.

No encerramento da jornada 
será ministrada a palestra dra-
matizada “Sexualidade Além 
das Aparências”. Os horários de 
apresentação desta sexta-feira 
são das 15 às 18 horas e das 19 
às 22 horas. A entrada é gratuita.

Durante toda a semana fo-
ram apresentadas palestras e 
workshops, abordando temas 
como deficiência auditiva e 
intelectual, preconceito racial, 
homofobia, sexualidade e Aids, 
a fim de influenciar na constru-
ção de valores e atitudes favo-
ráveis pautadas na convivência 
com a diversidade.

Os especialistas da área, 
docentes e alunos do Senac, 
realizaram apresentação sobre 
o desejo de diminuir as de-
sigualdades na comunidade, 
quebrando possíveis paradig-
mas e desenvolvendo a cultu-
ra inclusiva na sociedade.

“Foram dias de muita refle-
xão. Queremos sensibilizar e 
conscientizar o público sobre o 
respeito às diferenças em relação 
ao outro. Faz parte da nossa es-
sência contribuir com a constru-
ção de um cenário social mais 
justo e inclusivo para todos”, res-
saltou Emerson Mello dos San-
tos, gerente do Senac Barretos.

Semana da Diversidade Humana promove 
reflexão sobre cultura inclusiva no Senac Barretos

De 11 a 14 de outubro comi-
tivas de muladeiros dos quatros 
cantos do país se encontram na 
5ª edição do Barretos Muar do 
Sertão. O evento foi confirmado 
nesta semana pela Associação Os 

Independentes, tendo em sua pro-
gramação provas específicas para 
muares, além de feira comercial 
dedicada ao segmento, venda de 
animais e muita moda de viola.

Os acessos para os barre-

tenses que forem visitar o en-
contro e acompanhar as atra-
ções serão gratuitos, tanto para 
entrada no Parque do Peão 
como no estacionamento.

Independentes anunciam 
5ª edição do Barretos Muar do Sertão

Muladeiros de todo o país se reúnem no evento que acontece de 11 a 14 de outubro (Foto: Fábio Carvalho)

Evento acontece de 11 a 14 de outubro no Parque do Peão
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Estádio Fortaleza 
receberá reforma

Na foto, o secretário Raphael Ducati acompanhado de uma enge-
nheira de sua equipe e os dirigentes do BEC, Miltão e Zé Reinaldo

TEAbraço 2019 já tem data e local confirmados

TEAbraço 2019 acontece no Shopping Iguatemi 
Ribeirão Preto de 1º a 07 de abril (Foto: divulgação)

Evento reunirá especialistas nacionais e internacionais para debater o autismo
sessões de cinema, espaço 
de integração, exposições e 
Workshop Internacional.

O corpo científico de profis-
sionais internacionais e nacio-
nais que participará do TEAbra-
ço será selecionado e convidado 
pelo neurologista Dr. Carlos 
Gadia, diretor associado do Ni-
cklaus Children’s Hospital e um 
dos maiores nomes do mundo 
quando o assunto é autismo.

O médico é um dos idea-
lizadores do evento em con-
junto com a empresa Jujuba, 

especializada em soluções tec-
nológicas gratuitas ou de baixo 
custo para crianças com TEA.

O TEABRAÇO tem como 
proposta disseminar informa-
ções e novos conhecimentos 
sobre o universo autista, con-
tribuir com a inserção de por-
tadores de TEA na sociedade, 
além de fortalecer a causa e 
contribuir para a percepção do 
tema pela sociedade no Brasil.

Acesse o site http://teabra-
co.com.br/ inscreva-se e fique 
por dentro das novidades.

412 litros de leite 
foram arrecadados 

e entregues por 
alunos à entidade 

de Barretos

Nesta sexta-feira, dia 21, às 10 horas, acontece no auditório da prefeitura de Barretos, o lançamento do Proje-
to OneSight Renovatio, que tem como objetivo a doação de óculos para pacientes em situação de vulnerabilidade 
social. A meta é atender cerca de 4.000 pessoas. O projeto é uma parceria entre a prefeitura de Barretos, FACISB 
(Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata) e as ONG´s OneSight e Renovatio.

Prefeitura lança projeto para doar 4 mil óculos

Caminhada “Todos pela Luta”
à Catedral do Divino Espíri-
to Santo, na Praça Francisco 
Barreto, com a participação 
de entidades assistenciais, es-
colas e comunidade.

 A caminhada sai da avenida 
19, desce a rua 18, vira à direita 
no calçadão da avenida 17 até a 
rua 20, onde sobe até a avenida 
21, segue até a rua 18 e encerra 
o trajeto novamente em frente à 
Catedral. O evento é uma rea-
lização do Conselho Municipal 
para Assuntos da Pessoa com 
Deficiência, com apoio da pre-
feitura de Barretos.
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Opinião

» DUTRA PEDE MELHORIAS PARA O IBITU
O vereador Dutra (PSDB) solicitou ao prefeito Gui-

lherme Ávila (PSDB) várias melhorias para o Ibitu. En-
tre elas, adequada sinalização de trânsito e iluminação na 
entrada do distrito, além de parque infantil e escolinha de 
futebol para os ibituenses.

» PRAÇA FRANCISCO BARRETO PARECE FAVELA
Segundo o vereador Aparecido Cipriano (PP), a Praça 

Francisco Barreto parece uma favela, cheia de barracos. Ao 
constatar que cada barraquinha foi construída de um jeito, o 
parlamentar defendeu uma padronização visando atrair turis-
tas para o local.

» BARRETOS TEM TURISMO NO PAPEL, SEGUNDO CARLÃO
Para o vereador Carlão do Basquete (PROS), Barretos é 

uma cidade turística apenas no papel. Em sua opinião, o tu-
rismo não prospera no município. Argumenta que o turista 
chega aqui e pergunta: “Cadê o peão de boiadeiro?”. Não 
existe, além dos 10 dias da festa promovida pela Associação 
Os Independentes, enfatiza.

» BANHEIROS E LUZ A LED NO BOM JESUS
O vereador Fabrício Lemos (PSL) pediu a construção de 

banheiros e troca da iluminação na Praça do Bom Jesus.

» CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO RIO DAS PEDRAS
Informações sobre a captação de água no Córrego das Pe-

dras foi solicitada pelo vereador Paulo Correa (PR).

» FÓRUM DE COMBATE ÀS DROGAS 
Fórum de  Combate às Drogas está marcado para a próxi-

ma terça-feira (25), às 20 horas, na Câmara Municipal.

» CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO
Na terça-feira (25), às 19 horas, no campus Barretos do 

Instituto Federal, está marcada a segunda audiência pública 
para definir a continuação ou o fechamento do curso Técnico 
em Agronegócio.

» DISCIPLINA NO FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS
Informações sobre o disciplinamento de abertura de far-

mácias 24 horas em Barretos foram solicitadas à prefeitura 
pelo vereador Almir Neves (PSDB).

» MULATA REIVINDICA  REDUÇÃO DE JORNADA
O vereador João Mulata (PSDB) pediu que a prefeitura 

envie à Câmara Municipal um projeto de lei que reduza a 
jornada do servidor que possua filhos com deficiência.

» AUDIÊNCIA PARA ANALISAR METAS FISCAIS
Audiência Pública para analisar as metas fiscais do muni-

cípio de Barretos do 2º quadrimestre de 2018, está confirma-
da para quinta-feira (29), às 20 horas, na Câmara Municipal.

» GUARIBADA GERAL NO CSU, PEDE PAULA LEMOS
Vereadora Paula Lemos (PSB) pediu que a prefeitura 

proceda a limpeza e reforme o prédio do CSU (Centro So-
cial Urbano).

» EURIPINHO REQUER LISTA DE TERCEIRIZADAS
Vereador Euripinho (PDT) solicitou ao Executivo uma 

lista das empresas terceirizadas que prestam serviços para 
a prefeitura, inclusive com a data de término de cada con-
trato vigente.

» LEANDRO SOLICITA RECAPEAMENTO NO BAIRRO FLOSI
Recapeamento de trecho da avenida 31, no bairro Flosi, 

foi requerido pelo vereador Leandro Anastácio (SD)

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “O Demônio do Meio-

-Dia - uma Anatomia da Depressão”, de Andrew Solomon, 
publicado pela editora Companhia das Letras.

Raquel Heep
Médica psiquiatra e 

mestranda em Ensino nas 
Ciências da Saúde

Sob os óculos da perversão
Mais uma vez, cedemos nosso espaço de opinião a um tema atual e moderno, já que estamos aí a duas semanas do primeiro 
turno das Eleições 2018. Não poderia ser diferente, já que o mestre e editorialista, Percival Puggina, discorre sobre o tema de 

forma muito clara, nos permitindo um raciocínio mais amplo sobre o desarmamento ou não da população brasileira.
Sessenta e três mil homicí-

dios – números de guerra civil 
– são praticados por ano em 
nosso país. Em igual período, 
quase seiscentos mil veículos 
e 1,5 milhão de celulares são 
roubados ou furtados.  Mais 
de 50 mil estupros notificados. 
São números impressionantes, 
assustadores, que justificam a 
sensação de insegurança e de 
desproteção em que vivemos.

Enquanto isso, muitos afir-
mam, sem pestanejar, que no 
Brasil se prende excessivamen-
te. Gostariam que houvesse 
mais bandidos nas ruas. O PCC 
e o CV concordam. O primeiro, 
aliás, há uma semana, “desen-
carcerou” vinte e tantos do pre-
sídio de Piraquara.

Obedecendo a essa linha 
negligente de raciocínio, as 
franquias do semiaberto, da 
prisão domiciliar e da descar-
tável tornozeleira são conce-
didas com liberalidade a cri-
minosos que delas se valem 
como previsível meio de fuga. 
Em outras palavras, a justiça, 
a lei e a sociedade perdem 
quase todas para crime.

Espantoso? Pois tão es-
pantoso quanto isso é ver e 

ouvir, cotidianamente, forma-
dores de opinião tratar como 
“partidários da violência” os 
que, nesse cenário se opõem 
ao desarmamento. Estão preo-
cupadíssimos com assegurar a 
incolumidade dos bandidos e 
com garantir a bovina passivi-
dade das vítimas.

Não contentes com a detur-
pação dos fatos, os protetores de 
criminosos ainda se dão ao des-
plante de equivaler o desejo de 
autodefesa com um anseio por 
“resolver disputas à bala”, como 
se fossem desavenças pessoais e 
não simples prudência para so-
brevivência das vítimas. 

Pronto! Na falta de juízo, 
de neurônios, ou na perversão 
ideológica desses palpiteiros, 
o direito natural à autodefesa 
e o dever moral de proteger a 
própria família são apontados 
como deformações de condu-
ta, sujeitas a juízos éticos que 
jamais incidem sobre quem co-
mete os crimes e gera a insegu-
rança social. Até os traficantes 
contam com a silenciosa tole-
rância da mídia desajuizada.  

Por outro lado, ninguém 
ignora os efeitos desastrosos 
da erotização precoce da in-

fância, de sua exposição à in-
fluência nociva de programas 
impróprios, à pornografia, à 
ideologia de gênero e ao assé-
dio de desqualificada educa-
ção sexual proporcionada em 
alguns educandários.

As crianças brasileiras es-
tão expostas a toda sorte de 
aberrações, nas ruas, nas es-
colas e nos meios de comu-

Abuso sexual: um ponto de vista psíquico
Denúncias relacionadas a 

abuso sexual na infância e ado-
lescência têm sido recorrentes 
na mídia. Após escândalos en-
volvendo a Igreja Católica e es-
portistas de diversas nacionali-
dades, esse triste e cotidiano fato 
tornou-se foco de discussão.

Infelizmente, apenas a dis-
cussão é nova, já que o fato 
ocorre diariamente, nas diversas 
classes socioeconômicas, em 
contextos muitas vezes domésti-
cos e em números assustadores.

Segundo estimativas de 
várias ONGs dedicadas à in-
fância, como a UNICEF e 
Save the Children, uma a cada 
cinco crianças são vítimas 
de violência sexual, ou seja, 
20% da população sofreu al-
gum tipo de abuso durante a 
infância, segundo o Conselho 
da Europa. Porém, o relatório 
Olhos que não querem ver 
(Save the Children), denuncia 
que somente 15% dos casos 
de violência sexual contra 
um menor são denunciados. 
Tal disparidade nos deve fa-
zer pensar no por que tantas 
crianças são abusadas e tão 
poucas são amparadas.

Estima-se que entre 70% e 
85% dessas agressões procedem 
de um parente ou de alguém 
próximo ao núcleo familiar. A 
idade média do primeiro abuso 
é em torno de 9 a 10 anos.

Nessa fase de vida ocorre 
a organização, diferenciação, 
sofisticação e ampliação do 
aparato psíquico. Em outras 
palavras: a preparação para um 
adulto saudável psiquicamen-
te. Um abuso sexual ocorrido 
nesse momento - e, em geral, 

por alguém que deveria trazer 
confiança - causa um dese-
quilíbrio no amadurecimento 
psicológico. Desde fatores 
neuroquímicos liberados pelo 
estresse causado pelo abuso, 
muitas vezes repetitivo, até 
aspectos que envolvem a cons-
trução do ego, trazendo sen-
timentos de culpa, vergonha, 
inferioridade e desconfiança.

Nessa fase da vida, a nature-
za nos faz equilibrar sentimen-
tos impulsivos com sentimentos 
mais refinados e elaborados. Os 
laços de confiança se concreti-
zam, assim como uma identida-
de e uma personalidade íntegra. 
Isso aconteceria num mundo 
perfeito. Em vítimas de abu-
so sexual - o que não envolve 
apenas penetração - a formação 
psíquica ocorre, muitas vezes, 
de forma desordenada, trazendo 
consequências em longo prazo.

Em geral, a criança não 
conta sobre o abuso, pois sen-
timentos de culpa e medo, 
ameaças e inferioridade a 
assombram. Mas mudanças 
de comportamento já são vi-
síveis: alterações de sono, 
apetite, retraimento social, re-
dução do rendimento escolar, 
irritabilidade, agressividade, 
tristeza e choro imotivado de-
vem nos fazer prestar atenção.

Tais sintomas podem ser 
compartilhados com diversas 
causas, mas entre elas, nós, 
os adultos, devemos cogitar 
a possibilidade de abuso se-
xual. Num mecanismo de de-
fesa, achamos que isso nunca 
ocorrerá tão próximo de nós, 
mas não é o que as notícias e 
as estatísticas revelam.

Formas adequadas de abor-
dar o assunto com uma crian-
ça devem ser rotina e parte da 
educação. Não se trata de uma 
aula de etiqueta, mas sim da 
formação de uma pessoa sau-
dável. O tabu em discutir-se 
sexualidade e abuso na infân-
cia deve ser quebrado. Mas 
vale ressaltar que, para tudo, 
há formas adequadas, bom 
senso e informação para uma 
abordagem assertiva.

Respeitar a fase da infân-
cia, seu contexto cultural, ha-
bilidades sociais e seu nível 
de amadurecimento, é fun-
damental. É preciso trazer o 
assunto para o cotidiano, mas 
de forma qualificada. Assim, 
desmistificamos o medo e o 
sentimento de inferioridade 
que o abusador causa à víti-
ma, e trazemos mais discer-
nimento à criança de quem 
realmente está errado. Seu 
diálogo fica mais aberto e a 
proximidade com a família 
se estreita, reduzindo também 
aspectos de desconfiança.

Atualmente, grande par-
te dos casos de abuso sexual 
na infância e adolescência só 
vem ao conhecimento de ou-
tros (inclusive da Justiça) na 
fase adulta. Anos se passam 
até que o adulto consiga ex-

ternalizar essa violência. Até 
lá, a probabilidade de doenças 
psiquiátricas aumenta de for-
ma considerável.

Suicídio, depressão, trans-
tornos de personalidade, an-
siedade generalizada e trans-
torno bipolar são exemplos 
de doenças comportamentais 
que têm a taxa aumentada na 
vigência de um abuso sexual.

Os transtornos psiquiátri-
cos atingem cerca de 700 mi-
lhões de pessoas no mundo, 
representando 13% do total 
de todas as doenças. Podemos 
pensar que esse número ainda 
está subnotificado, devido ao 
preconceito e psicofobia ain-
da existentes.

Depressão já é a segunda 
causa mais comum de invali-
dez em todo o mundo e suicí-
dio é terceira causa de morte 
entre jovens, sendo que o Bra-
sil ocupa a 8ª posição no ran-
king mundial de suicídio.

Tal panorama nos faz ver 
que as consequências a curto 
e longo prazos do abuso se-
xual está mais perto do que 
imaginamos, assim como as 
vítimas. Basta enxergar.

nicação. No entanto, a mídia 
militante joga sobre quem 
clama por reação da socieda-
de e interferência dos poderes 
públicos, para coibir abusos, a 
acusação de “fanatismo reli-
gioso” e “moralismo”.

Fica difícil a vida neste 
país quando tantos se empe-
nham em transformar a virtu-
de em vício e vice-versa.
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Mais de 300 médicos de Barretos e Região participaram do Coquetel de Lançamento do Hospital de 
Amor Nossa Senhora que aconteceu na segunda-feira, dia 17. O diretor executivo do Hospital, Erickson 
Blun, apresentou aos presentes a equipe que ficará à frente do hospital e também toda infraestrutu-
ra oferecida, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração para procedimentos de alta 
complexidade. (foto: Comunicação Hospital de Amor)

Aconteceu na última quinta-feira (13) na Escola Municipal João Baroni, o concurso Rei e Rainha 
da Primavera, sua terceira edição. Uma noite de inúmeras apresentações e lindos candidatos, 

onde os que mais se destacaram por sua beleza, simpatia e desenvoltura na passarela foi, 
Kauã Martins Machado, aluno do 3° A, e Bianca Afonso de Oliveira, aluna do 5° A. Os vencedores 

posaram para a foto ao lado da diretora Thaismara e da vice diretora Silvana. Sucesso!!!

Destaque para o casal, Luiz Carlos Saide, instrutor de 
Jiu Jitsu / Muay Thai, e o mais novo papai do ano, e a 
fisioterapeuta Aline Martins, que estão grávidos de 2 

meses e 3 semanas. Parabéns!!!

O casal, Leila Carvalho e Bruno Leite, comemoraram segunda-feira 
(17), 11 anos de amor e companheirismo, em uma badalada pizzaria 
da cidade, uma noite regada de massas, vinho e brinde a união. Feli-

cidades!!! (foto: arquivo pessoal)

Parabéns para Fábio Lucas Sachetto que brindou 
mais um ano de vida quarta-feira (19), onde 

passou a data especial recebendo o carinho da 
esposa Vanessa, e as felicitações dos familiares e 

amigos. Tudo de bom!!!

O clique foi pelas lentes poderosas da fotógrafa Camila Siqueira, que 
capturou a linda imagem de Marco Antônio e Júlia Helena mimando 
a irmã caçula Sophia. Muito amor envolvido!!! (foto: Camila Siqueira)

Devoto de Nossa Senhora Aparecida, 
o estilista Marcelo Ortale, esteve em 
Aparecida dia desses, em visita no 
Santuário Nacional, para momentos de 
agradecimentos e orações.

O jovem Kairon Hugo 
festeja hoje (21) mais um 

aniversário, ladeado de amigos 
e familiares. Parabéns!!!

Hoje (21), Marcos Vinícius 
celebra mais um ano de vida, e 

o carinho especial fica por conta 
do filho Marcos Eduardo, e dos 
familiares, e as felicitações dos 

amigos. Tudo de bom!!!

Sábado (22) é dia de festa para 
Osvaldo Zampieri. Ele apaga 
as velinhas é claro curtindo a 

vibe com os melhores amigos, 
com direto a música eletrônica e 

cerveja gelada. Parabéns!!!
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A Câmara Municipal de 
Barretos, em parceria com o 
Conselho Regional de Educa-
ção Física da 4ª Região de São 
Paulo, realizou nesta quinta-
-feira (20), sessão solene em 
comemoração à Semana e ao 
Dia Municipal do Profissional 
de Educação Física.

A homenagem compõe as 
iniciativas de leis propostas 
pelos vereadores Aparecido 
Cipriano e Euripinho Nabem, 
que instituíram no município 
de Barretos “A Semana e o Dia 
do Profissional de Educação 
Física”, a ser comemorado no 
mês de setembro de cada ano.

Na oportunidade, foram 
homenageados 10 profissio-
nais de Educação Física, de 
acordo com sua área de atu-
ação. Os profissionais home-
nageados foram: Adriano do 
Nascimento Dias - Profissio-
nal Fitness; Antônio Carlos 
de Paschôa - Rede Estadual 
de Ensino; Carlos do Amorim 
Freitas - Profissional Fitness; 
Douglas Pinheiro Miranda - 
Ensino Superior; Elam José 
de Oliveira - Aposentado 
atuante; Marco Antônio de 

Foi realizada na última 
segunda-feira (17), Audiência 
Pública no campus do Institu-
to Federal de Barretos, para 
discussão do plano de desen-
volvimento institucional, que 
prevê a revisão e atualização 
do Plano de Oferta de Cursos 
e Vagas do campus Barretos.

Segundo informações não 
oficiais, pode ocorrer o fecha-
mento do curso Técnico em 
Agronegócio. Uma nova audi-
ência está prevista para a pró-
xima terça-feira, dia 25, às 19 
horas, também no Instituto Fe-
deral - campus Barretos, onde o 
tema será novamente abordado.

A crise nos institutos fede-
rais começou no início do go-
verno Dilma Roussef, onde o 
Ministério da Educação perdeu 
R$ 10 bilhões em seu orçamen-
to e, em 2016, mais R$ 6,4 bi-
lhões. Já em 2017, no governo 
Temer, os institutos federais 
perderam 10% do orçamento 
de custeio e 30% do investi-
mento (usado para obras, equi-
pamentos e mobiliário).

Essa perda financeira com-
prometeu contratos com empre-
sas de segurança, limpeza, está-
gio, atividades de informação e 
capacitação, bem como viagens 
técnicas com estudantes.

A Câmara Municipal apro-
vou na última segunda-feira 
(17) projeto de lei que trata da 
concessão a empresas tercei-
rizadas da instalação, manu-
tenção e exploração do mobi-
liário urbano.

A indicação do projeto de 
lei foi feita por Raphael Du-
tra (PSDB) e os vereadores 

Câmara Municipal realiza 
sessão solene para homenagear 

profissionais de Educação Física

Araújo - Rede Municipal de 
Ensino; Paulo César Campos 
- Rede Particular de Ensino; 
Railda Silvia Regina do Car-
mo Silva - Rede Estadual de 

Ensino; Tadeu Cardoso de Al-
meida - Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer; e Wal-
ter Antônio Francisco - Rede 
Municipal de Ensino.

Projeto que prevê exploração do 
mobiliário urbano é aprovado em Barretos

aprovaram o texto com três 
emendas. “Esse projeto sur-
giu durante a Audiência Pú-
blica do Turismo que promo-
vi e foi muito debatida pelos 
munícipes, que reclamaram 
da falta de identidade da ci-
dade”, destacou Dutra.

De acordo com o projeto, 
as características, dimensões, 

quantidades e localização dos 
equipamentos de que trata a 
lei, bem como as normas de 
exploração publicitária, dentre 
outras determinações, deverão 
ser definidas no edital de lici-
tação a ser anunciado pela pre-
feitura. O projeto segue agora 
para sanção do prefeito Gui-
lherme Ávila (PSDB). 

O período de exploração 
do mobiliário urbano previsto 
pela lei para a(s) empresa(s) 
vencedora(s) é de cinco anos. 
Os valores obtidos na con-
cessão deverão ser geridos 
pela secretaria municipal de 
Ordem Pública. 

Pelo texto aprovado, os 
relógios digitais serão im-
plantados na área central da 
cidade em locais determi-
nados pelo município. Os 
pontos de abrigo e parada 
de ônibus deverá ter espaço 
para quatro assentos mais o 
espaço para deficiente físico 
e painéis com informações 
sobre horários e itinerários. 

O projeto prevê, ainda, a 
confecção, instalação, con-
servação e manutenção de 
pontos de táxi, bancos, vasos, 
lixeiras, postes de sinalização 
e apoios de bicicletas.

Crise financeira nos institutos 
federais poderá ter reflexo em Barretos

Em março deste ano, uma 
nova reordenação do Instituto 
Federal, portaria 287/2018, re-
vogou a autorização de funcio-
namento do Campus Avançado 
de Sobradinho. O que preocupa 
os reitores é que se esse novo 
ordenamento mexerá na lei de 
criação dos Institutos Federais.

Em razão de um possível fe-
chamento do curso Técnico em 
Agronegócio, o vereador Paulo 
Correa (PR) enviou ofícios à 
diretoria do Instituto Federal - 
campus Barretos; ao Ministro 
da Educação; ao responsável 
pela Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SE-
TEC); ao presidente do Conse-
lho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tec-
nológica; e ao reitor do Instituto 
Federal de São Paulo.

Em todos eles, Paulo Correa 
solicita informações detalhadas 
sobre o fim do curso em Barre-
tos e demais decisões que pos-
sam afetar as atividades da ins-
tituição de ensino em Barretos. 
O vereador também solicitou 
apoio ao deputado federal, Már-
cio Alvino (PR) em Brasília.

“Barretos enfrenta a moro-
sidade na instalação de uma Fa-
tec. Se ainda perdermos cursos 
técnicos gratuitos será péssimo, 
pois não há futuro para uma ci-
dade que não tem sistema forte 
de educação, ciência e tecno-
logia, para o salto qualitativo”, 
argumentou Paulo Correa.
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Evento acontece de 11 a 
14 de outubro no Parque do 
Peão. Provas, venda de mua-
res e desfile de muladeiros fa-
zem parte da programação

De 11 a 14 de outubro 
comitivas de muladeiros dos 
quatros cantos do país se en-
contram na 5ª edição do Bar-
retos Muar do Sertão. Rea-
lizado pela Associação Os 
Independentes, o evento já é 

considerado um dos princi-
pais do setor e reúne em sua 
programação provas específi-
cas para muares, além de feira 
comercial toda dedicada ao 
segmento, venda de animais e 
muita moda de viola.

O evento foi criado para 
valorizar a tradição da criação 
de Muares, animais que foram 
essenciais para a história do 
país, quando eram os meios 

de transporte mais eficientes 
para as estradas em terra.

Os valores dos acessos para 
os criadores que levarão seus 
animais para participar do even-
to podem ser consultados no 
site www.independentes.com.
br/muar. Já para os barretenses 
que forem visitar o encontro e 
acompanhar as atrações não ha-
verá cobrança de entrada nem 
de estacionamento.

5º Barretos Muar do Sertão reúne animais e comitivas de todo o país

DIA 11- QUINTA-FEIRA
8h - abertura para entrada de 
animais;
8h - feira comercial com venda 
de tralhas e acessórios para com-
petidores, criadores e animais;
18h às 20h- Provas de Morfo-
logia - jumentos de 6 meses a 
1 ano | muares de 6 meses a 1 
ano | muares de 1 a 2 anos e 
meio;
20h às 22h - Provas de Marcha 
para Mula Jovem e Burro;
23h - Shows de música raiz.
Dia 12 – sexta-feira - feriado
17h - Venda de animais na feira 

comercial;
18h às 19h - Provas de Marcha 
– muares iniciante;
19h às 21h- Provas de Morfo-
logia – jumento de 1 a 2 anos 
e meio | jumento acima de 2 
anos e meio | muares acima de 
2 anos e meio;
21h às 22h- Provas de Marcha 
Diagonal – muares;
23h - Shows de música raiz.
DIA 13, SÁBADO
9h - Desfile de Muladeiros – 
Parque do Peão | região central 
| Recinto Paulo de Lima Correa 
| Mini Basílica Nossa Senhora 

Aparecida | Parque do Peão;
17h às 18h - Team Penning 
para Muares;
18h às 22h - Provas de Marcha 
– Mirim | Amazona | Patrão | 
Patroa;
23h - Shows de música raiz.
DIA 14, DOMINGO
10h - Concurso de “Traia” – pe-
sada | leve do estradão | espe-
cial (alpaca ou prata);
12h - Concurso Queima do 
Alho com participação de 12 
comitivas | apresentação de 
grupos de catira e berranteiros;
16h - Encerramento.

PROGRAMAÇÃO
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A distância dos grandes cen-
tros urbanos pode dificultar ou 
até mesmo impedir que famílias 
prossigam com o tratamento 
de crianças e adolescentes com 
câncer. Sempre à frente da luta 
para transformar essa realidade, 
o Instituto Ronald McDonald e 
o Hospital de Amor inauguraram 
na última terça-feira (18), uma 
das maiores casas de apoio do 
Brasil, em Barretos.

A casa de apoio, intitulada 
“Lar de Amor”, está ligada ao 
Hospital de Amor Barretos, que 
recebe mais de 14 mil novos 
casos da doença por ano. Em 
2017, foram realizados 880.620 
atendimentos, sendo 171.454 
pacientes vindos de 2.107 cida-
des de todos os estados do país. 
Na unidade infantojuvenil fo-
ram registrados mais de 27 mil 
atendimentos. Por dia, são rea-
lizados cerca de 150 atendimen-
tos a crianças e adolescentes. 
CASA OFERECERÁ MAIS 
CONFORTO A ESSES PA-

CIENTES
Com 3.262,72 metros qua-

drados de área construída, o Lar 

Estudo de economistas, publica-
do no site Brasil Debate,  mostra que 
desde a entrada em vigor da nova lei 
trabalhista de Temer (Lei 13.467), 
em 11 de novembro de 2017, até ju-
lho deste ano foram gerados apenas 
50.545 postos de empregos formais. 
O resultado, aponta os autores, é irri-
sório frente ao fechamento de 2,9 mi-
lhões de empregos com carteira entre 
dezembro de 2014 e dezembro de 
2017, uma média de 79,5 mil postos a 
menos por mês, durante 36 meses. Os 
dados são do Ministério do Trabalho.

Mas o estudo – assinado pela 
cientista social e técnica do Dieese 
Barbara Vallejos e pelos economis-
tas Euzebio de Sousa e Ana Luíza de 
Oliveira – ressalta que não é apenas 
a insuficiência da geração de postos 
formais que preocupa.

“A qualidade dos postos é o 
ponto crítico no pós-reforma: foram 
gerados 26.300 postos intermitentes 
e 13.320 parciais no período (saldo). 
Ou seja 78,4% do saldo de empregos 
formais gerados desde novembro foi 
em contratos “atípicos” e precários, 
que passam a ser reconhecidos pela 
Reforma Trabalhista”.

Esses contratos precários con-
centraram-se em setores econômicos 
com maior rotatividade e menores sa-
lários: 62% do saldo de emprego com 
contratos intermitentes foram nos 
setores de Comércio ou Serviços, 
com menores salários. Além disso, 
esse setor também é o segundo com 
maior diferença salarial entre admi-
tidos e desligados (-16,35%), o que 
estimula a rotatividade.

“As ocupações com maior saldo 
de contratos intermitentes são res-
pectivamente Assistente de Vendas, 
Servente de obras, Alimentador de 
linha de produção, Faxineiro, Vigi-
lante e Garçom, o que sugere que 
as medidas para “modernização” 
do mercado de trabalho, reduzindo 
seguridade no trabalho acometem 

Reforma trabalhista: 
78,4% dos postos 
criados são intermitentes ou parciais

prioritariamente ocupações que já 
eram mais vulneráveis e com me-
nores salários”, diz o estudo.

Os contratos por tempo parcial 
têm praticamente as mesmas ocu-
pações no topo do ranking: Assis-
tente de Vendas, Servente de obras, 
Operador de Caixa, Faxineiro, Ali-
mentador de linha de produção, Re-
positor de mercadorias, Vendedor 
de comércio varejista e Vigilante.

DESLIGAMENTO 
POR COMUM ACORDO
Outra novidade da lei de Temer, 

o desligamento por comum acordo 
também é expressivo: foram 94,5 mil 
desligamentos sob essa forma. Nesses 
casos, o trabalhador não acessa inte-
gralmente as verbas rescisórias e não 
tem acesso ao seguro desemprego.

PNAD CONTÍNUA
Os dados da PNAD Contínua 

– IBGE apontam para conclusões si-
milares. Verifica-se degradação do 
mercado de trabalho, com redução em 
9,7% do emprego com carteira assina-
da no Brasil, passando de 36,5 milhões 
de postos com carteira no trimestre 
encerrado em dezembro de 2014 para 
33 milhões no trimestre encerrado em 
julho de 2018. Observa-se também re-
cuo da ocupação em geral, que passou 
de 92,9 milhões para 91,2, represen-
tando uma queda de 1,3% no mesmo 
período. Em compensação, há expres-
sivo aumento no número de emprega-
dores (11,7%), conta própria (6,2%), 
emprego no setor privado sem carteira 
(5,8%) e do trabalho doméstico sem 
carteira (8,9%). O estudo conclui que 
há redução da ocupação em geral, e re-
dução ainda maior dos empregos com 
carteira assinada. Por outro lado, há o 
aumento do trabalho desprotegido.
PROMESSA DE EMPREGOS 

NÃO FOI CUMPRIDA
Os dados da PNAD Contínua, 

segundo o estudo, mostram que a 
reforma trabalhista, ao contrário 
do que prometia, não atacou o de-

semprego, mas sim o trabalho for-
mal no Brasil, que foi precarizado. 
“A despeito das promessas de ge-
ração de 6 milhões de empregos, o 
mercado de trabalho se contrai e o 
desemprego persiste. A taxa de de-
semprego era de 6,5% em dezem-
bro de 2014 e apresentou rápida 
expansão durante a crise. Quando 
a Reforma entrou em vigor, a taxa 
de desemprego estava em 12,0%. 
O dado mais recente da PNAD 
Contínua revela uma taxa de de-
socupação de 12,4% (12,9 milhões 
de desocupados no país).

EM OUTROS PAÍSES
O artigo cita outro estudo (Salas 

e Pernías, de 2017) que mostram que 
reformas trabalhistas em outros paí-
ses, tiveram as mesmas consequên-
cias que a brasileira: não atacaram 
o desemprego, apenas desconstituí-
ram o trabalho formal. Alemanha, 
Reino Unido e Espanha, por exem-
plo, ao adotaram medidas similares 
a do Brasil sob o governo Temer, 
também passaram por um processo 
de substituição da força de trabalho 
em contratos formais por formas atí-
picas de contratação, e consequente 
aumento da desigualdade de renda.
BRASIL VOLTANDO À DE-
SIGUALDADE EXTREMA

O estudo conclui ainda que em 
um país como o Brasil, já marcado 
por desigualdades profundas, esse 
processo desencadeado pela refor-
ma trabalhista aponta para um futuro 
altamente excludente, com o retorno 
de níveis elevados de pobreza e ex-
trema pobreza no país. E cita o Rela-
tório Luz da agenda 2030 de desen-
volvimento sustentável, que apontou 
expansão de 53,2% no número de 
pessoas que vivem abaixo da linha 
de pobreza desde 2014, passando de 
14,1 milhões de pessoas para 21,6 
no final de 2017. A extrema pobreza 
já atinge 11,8 milhões de brasileiros, 
nível mais alto desde 2005.

Instituto Ronald McDonald e Hospital de Amor Barretos inauguram 
casa de apoio a pacientes em tratamento de câncer infantojuvenil

Francisco Neves, superintendente do Instituto Ronald McDonald, Henrique Prata, 
presidente do Hospital de Amor, o prefeito Guilherme Ávila e convidados na inauguração

Ter comprometimento, com-
partilhar informações, fazer net-
working, planejamento, gestão e 
marketing, entre outros aspectos, 
foram debatidos na “Noite de Em-
preendedorismo”, realizada no últi-
mo dia 13, no anfiteatro do Unifeb. 
O encontro reuniu alunos do curso 
de Administração da instituição, 
além de profissionais, empreende-
dores e futuros empreendedores.

Segundo um dos convidados 
do evento, o gerente do escritório 
regional do Sebrae-SP em Bar-
retos, Rafael Matos do Carmo, 
as instituições de ensino superior 
devem focar em atividades de em-
preendedorismo, tendo como obje-
tivo preparar os universitários para 
a realidade do mundo empresarial, 

Empreendedores debateram “Planejamento e 
Inovação” na Noite de Empreendedorismo do Unifeb

além de mostrar as oportunidades, 
e as ameaças do mercado.

“Acima de tudo mostrar aos 
estudantes que existe uma alter-
nativa, que é a de empreender. 
Antigamente as pessoas estuda-
vam para trabalhar em uma gran-
de empresa. Hoje as coisas muda-
ram. Se todos pensarem assim, no 
futuro não haverá empregos para 
todo mundo, por isso, deve-se 
olhar o empreendedorismo como 
uma alternativa de carreira”, ar-
gumentou Rafael Matos.

“Para entrar nesse mundo, tem 
que estar preparado. Aí entra o 
papel da universidade, que é o de 
trabalhar as habilidades, como os 
comportamentos para que eles se 
formem mais proativos, que eles 

entendam a importância de fazer 
o planejamento, um bom plano 
de negócios e se conhecer melhor 
como empreendedor; trabalhar em 
equipe, estabelecer metas, entre 
outras características”, explicou o 
gerente regional do Sebrae.

De acordo com uma das pales-
trantes do evento, Fernanda Nu-
delman, fundadora do primeiro 
espaço brasileiro de ‘Coworking’ 
(escritórios compartilhados), 
“hoje há uma grande onda de 
jovens que querem empreender 
dentro ou mesmo saindo da facul-
dade, e isso é muito importante. 
Com informação eles irão fazer 
uma gestão de forma mais certei-
ra e correr menos risco dentro do 
mercado”, finalizou Nudelman.

de Amor terá 32 apartamentos e 
uma estrutura capaz de garantir 
todo o conforto para os hóspe-
des. Além dos dormitórios, eles 
terão alimentação, atividades 
escolares e suporte psicossocial, 
entre outros benefícios.

A novidade é que, além das 
mães ou pais, o espaço pode-
rá receber outros membros da 
família. A proposta resolve um 
problema recorrente, que é a se-
paração e perda do vínculo entre 
os parentes durante os longos tra-
tamentos. Outro diferencial são 
as alas projetadas especialmente 
para populações indígenas: have-
rá redes e coberturas laterais fei-
tas com palha para simular ocas.

“Para nós é uma grande vitó-
ria iniciar um projeto como o Lar 
de Amor, em Barretos. A casa foi 
planejada para atender famílias 
provenientes de todo o país em 
busca de um tratamento de ex-
celência, inclusive com uma área 
para indígenas”, afirmou o presi-
dente do hospital, Henrique Prata. 

A obra custou cerca de R$ 9 
milhões, sendo que mais de R$ 
7 milhões foram investidos pelo 

Instituto Ronald McDonald na 
construção e mobília da casa. 
O restante do valor foi doado 
por parceiros. O montante in-
vestido pelo Instituto Ronald 
McDonald veio das doações 
recebidas por campanhas como 
o “McDia Feliz”, cofrinhos e 
do “Invitational Golf Cup”. Há 
19 anos, a ONG contribui com 
ações, programas e obras em 
todo o Brasil para aproximar 
famílias da cura do câncer. 

Para Francisco Neves, supe-
rintendente do Instituto Ronald 
McDonald, este é um passo im-
portante para as estratégias do 
Instituto Ronald McDonald de 
apoiar a oncologia pediátrica.

“Além de garantirmos o diag-
nóstico precoce e o tratamento 
de qualidade, a casa de apoio é 
fundamental para o processo de 
cura, pois melhora a adesão, evi-
tando o abandono do tratamento. 
A casa também é mais uma for-
ma das famílias se sentirem aco-
lhidas e amparadas durante esta 
fase tão desgastante que é o tra-
tamento do câncer infanto-juve-
nil”, ressaltou Francisco Neves.

Em função da execução de 
serviços para implantação de 
novo sistema de drenagem, 
o Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) interdi-
tará, por 15 dias, o tráfego na 
Rodovia Armando de Salles 
Oliveira (SP-322), na altura 
do km 417,500 (norte/sul), 
no município de Monte Azul 
Paulista. O bloqueio começou 
no último domingo (16).

A interrupção do tráfego é 
necessária para a substituição de 
tubulação metálica que permite 
a passagem de águas pluviais 
por nova galeria de concreto ar-
mado, que aumentará a capaci-
dade de escoamento. Trafegam 
pela rodovia, diariamente, cerca 

de nove mil veículos.
OPÇÃO DE DESVIO
Na Rodovia Armando de 

Salles Oliveira, no sentido 
dos municípios de Ribeirão 
Preto – Olímpia – Paulo de 
Faria, o motorista poderá 
acessar a Rodovia Brigadei-
ro Faria Lima (SP-326) no 
trevo de entroncamento e, 
depois seguir pela Rodovia 
José Marcelino de Almeida 
(SP-373), no sentido Severí-
nia até a SP-322. Os motoris-
tas também podem optar pela 
Rodovia Assis Chateaubriand 
(SP-425) no trevo de entron-
camento com Faria Lima, no 
sentido São José do Rio Preto.

Já os motoristas que se-

guem no sentido Paulo de 
Faria, passando por Olímpia 
com destino Ribeirão Preto 
deverão acessar a Brigadeiro 
Faria Lima no trevo de entron-
camento, no sentido da cidade 
de Barretos e daí seguir até o 
entroncamento com a Rodovia 
Armando de Salles Oliveira.

Os condutores que seguem 
viagem a Ribeirão Preto tam-
bém poderão pegar a Rodovia 
Armando de Salles Oliveira, até 
o município de Severínia no tre-
vo de entroncamento com a Ro-
dovia José Marcelino de Almei-
da e seguir até o entroncamento 
com a Faria Lima em Colina, 
retornado para a Rodovia Ar-
mando de Salles Oliveira.

Rodovia Armando de Salles Oliveira 
está interditada para obras no km 417 + 

500 metros em Monte Azul Paulista
Ação é necessária para a troca de sistema de drenagem
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O conceito de parklet che-
ga a Barretos e pode mudar 
um pouco o cenário urbano. 
A prefeitura regulamentou a 
instalação deste dispositivo 
na cidade, por meio do decre-
to nº 9.370, de junho de 2018.

A secretaria municipal de 
Ordem Pública assinou o pri-
meiro termo de cooperação, 
autorizando a instalação do 
primeiro parklet no muníci-
pio, conforme determina a 
nova legislação, e está orien-
tando os empresários que que-
rem ampliar o espaço de pas-
seio público em frente seus 
estabelecimentos comerciais.

Para tanto, foi desenvol-
vida uma cartilha que explica 
o passo-a-passo para realizar 
o investimento, de maneira a 
garantir todas as exigências do 
Termo de Cooperação que deve 
ser assinado com a prefeitura.

O secretário municipal de 
Ordem Pública, Cláudio Mu-
roni, chama a atenção para o 
fato de que o investimento no 
equipamento fica por conta do 
empresário e que o parklet, 
após instalado, passa a ser um 
equipamento de uso público.

“A prefeitura apenas au-
toriza a instalação, fazendo 
análise do pedido de acordo 
com a legislação. Tanto os in-
vestimentos necessários para a 
obra, quanto sua manutenção, 
são de responsabilidade de 

O parklet  é uma estrutura que permite a ampliação do passeio 
público, realizado por meio da implantação de plataforma móvel 
sobre a área antes ocupada pelo leito carroçável da via pública. 
Uma extensão da calçada que funciona como um espaço público 
de lazer e convivência para qualquer um que passar por ali. Pode 
possuir bancos, mesas, palcos, floreiras e lixeiras, entre outros ele-
mentos ou mobiliários de conforto e lazer. Os parklets se tornaram 
populares no país em várias cidades, principalmente turísticas e as 
estatísticas são de que enquanto duas vagas de estacionamento 
na rua são utilizadas por 40 pessoas por dia, um parklet que utiliza 
esse mesmo espaço pode atender mais que o triplo disso, além de 
promover uma maior interação social entre os cidadãos, melhoran-
do a convivência de todos e promovendo o uso do solo de maneira 
democrática, não somente voltado para automóveis.

FLADAN ALIMENTOS LTDA
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Barretos 

de forma concomitante a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação - SILIS para 
Fabricação de Alimentos, pratos prontos e produtos de panificação, localizado(a) Rua João Luiz da Sil-
va, nº 726, Bairro Zequinha Amendola, Município de Barretos Estado de São Paulo, CEP. 14.781-260.

A rede municipal de Saú-
de de Barretos está engajada 
na Campanha Nacional  de 
Conscientização “Setembro 
Amarelo”, uma iniciativa que 
busca a prevenção ao suicídio.

Para tanto, a interlocutora de 
Saúde Mental de Barretos, Sabri-
na Rocha, informou que todas as 

Unidades de Saúde realizarão até 
o final deste mês, diversas ações 
de abordagem com os usuários 
das salas de espera, com o intuito 
de chamar atenção sobre o tema, 
alertando a população a respeito 
da realidade do suicídio no Brasil 
e no mundo, investindo em for-
mas de prevenção.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Saúde, Ale-
xander Stafy Franco, “os pro-
fissionais da rede municipal 
estão cada vez mais capaci-
tados para lidar com o assun-
to, atendendo aos usuários de 
uma maneira eficiente, huma-
nizada e ética”, ressaltou.

Dia 21/09 – Unidade do Barretos II, às 9 horas,  com Débora, Psicóloga do CAPS.
Dia 21/09 – Unidade do Pimenta,  às 14 horas,  com Vanessa, Assistente Social e coordenadora do Ambulatório 
de Saúde Mental;
Dia 24/09 – Unidade do Cecapinha,  às 14 horas, com Sílvia Fenato, Terapêuta Ocupacional do CAPS.
Dia 25/09 – CAPS, às 14 horas, com dr. Luciano, Psiquiatra do CAPS.
Dia 25/09 – Unidade do Los Angeles,  às 14 horas, com Lígia, Psicóloga do Ambulatório de Saúde Mental;
Dia 27/09 - Ambulatório de Saúde Mental, às 11 horas, com equipe multiprofissional do Ambulatório.
Dia 27/09 – Unidade do Ibirapuera, às 14 horas, com Maria, Psicóloga do Ambulatório de Saúde Mental.

Ações do “Setembro Amarelo” continuam 
em todas as Unidades de Saúde

AGENDA SETEMBRO AMARELO NAS UNIDADES

Barretos regulamenta lei que 
permite parklets na cidade

quem a está requisitando. Mas 
é preciso deixar muito claro 
que, por estar no leito carroçá-
vel, ou seja, na rua, a extensão 
da calçada é de uso público, 
em qualquer horário do dia, 
não podendo haver cobrança 
para quem ali chega e se sen-

ta, por exemplo. O empresário 
pode cobrar apenas pelo con-
sumo de produtos”, completa.

A primeira empresa priva-
da a solicitar a instalação de 
um parklet em Barretos, vai 
realizar a obra na avenida 13 
entre as ruas 18 e 16.

Nesta semana, a área onde o 
residencial São Francisco será 
construído, começou a ser pre-
parada. Segundo o agrimensor 
Porfirio Guilherme de Freitas, 
já foi feita a demarcação dos 
cantos de quadras e alinha-
mento de ruas. As máquinas já 

trabalham no local, na abertura 
das ruas e logo será feita a ter-
raplanagem do 1º módulo. 

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Barretos, João Roberto 
dos Santos, esteve no local junto 
com representantes da construto-

ra responsável pelo residencial.
“Pedimos aos servidores in-

teressados para que procurem o 
sindicato, o mais rápido possí-
vel, para fazer a simulação. Em 
breve, abriremos a comerciali-
zação das casas para toda cida-
de”, reforçou João Mulata.

Máquinas trabalham no terreno 
do Residencial São Francisco
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O departamento de espor-
tes do Rio das Pedras deu iní-
cio ao “Campeonato 30 Anos” 
e “Campeonato Master” de 
futebol na última sexta-feira 
(14). Segundo o diretor, Ro-
berto Donizete Bordim, o 
Tramela, o clube promove os 

campeonatos com a finalidade 
de integrar os associados. 

A disputa entre as equipes no 
Master serão realizadas até 23 de 
novembro. Já no 30 anos a final 
acontece dia 30 de novembro. Os 
resultados podem ser conferidos 
pelo site www.rpcc.com.br.

VÔLEIBOL ADAPTADO PARA TERCEIRA IDADE - LIGA ALTINÓPOLIS
O time Barretos da 3ª Idade disputará mais um jogo da Liga Altinópolis, neste sábado ( 22), a partir 

das 8 horas, na cidade de Nova Granada/SP, contra o time da cidade de Viradouro. A equipe estará 
sob o comando da técnica Cidinha.

CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TÉCNICA
No próximo domingo, 23 de setembro, os alunos de Karatê do Shihan (Mestre) Sílvio Ricardo 

Rodrigues, viajam para o Clube dos Subtenentes do Exército, em Campinas, junto à Especex (Escola 
Preparatória de Cadetes do Exército), para o cumprimento da segunda etapa de preparação do longo 
caminho até a Faixa Preta do 1º DAN (Grau) de Karatê. Os alunos Sammuel Roqueti Mauch, Müller 
Sienna Pereira, Hudson dos Santos e Anderson Grace participarão do curso de  atualização técnica, 
Primeiros Socorros e Arbitragem Olímpica, juntamente do Shihan Sílvio Ricardo Rodrigues,  que será 
promovido ao 5º DAN, um dos  níveis mais altos do Karate Shotokan em todo o continente americano. 

CAMPEONATO REGIONAL DE MALHA
No domingo, dia 23, a equipe de Malha de Barretos, com o apoio da secretaria municipal de Es-

portes, disputa a última partida do Campeonato Regional de Malha, na cidade de Sertãozinho. O jogo 
será em campo neutro, jogo decisivo contra Vila Virgínia. No ultimo domingo (16), a equipe jogou em 
casa, vencendo o Vila Virgínia em dois jogos.

4ª CORRIDA DE RUA SICOOB ENGECRED DE GOIÂNIA
No domingo, dia 23, o atleta Milton Pedroso participará da Corrida de Rua em Goiânia. Serão 

distâncias de 5e 10km, com aclives e declives, pelas ruas de Goiânia, com 2 horas de duração, e parti-
cipação de atletas de vários municípios, nas categorias masculino e feminino. A largada será as 7h30, 
na Avenida República do Líbano, nº 2397 - setor Oeste.

Rio das Pedras inicia 
campeonatos de futebol

EQUIPES CAMPEONATO 30 ANOS
- Os Periquitos / Personal / MP Sport´s / Soprano Contabilidade
- Amigos da Cristina /Cia do Esporte /Assistec/ Moreira Gás / Far-
mácia São Francisco / RM SOS dos Óculos
- J.G. Auto Center / Sazo Empreendimentos / Lubrificantes e Cia
- Cia do Esporte /Diva Móveis/Viação Rio Grande/Imperador dos 
Sonhos
- WD Contabilidade/Cia do Esporte/Homero / Amigos do Raphael Silvério

TIMES CAMPEONATO MASTER
- M.A Refrigerações / Messias Piscinas
- Os Intocáveis / Buffet Coqueiro 2
- Prosegurança/ Marcos Eletricista
- Bufett Coqueiro

AGENDA ESPORTIVA DOS ATLETAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES




