
BARRETOS, 09 de agosto de 2019

www.jornalacidadebarretos.com.br

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Ano VI - Edição nº 340 - Ditribuição Gratuita

LEI MARIA DA PENHA: 13 ANOS DE LUTA CONSTANTE - Erika Chioca Furlan, professora e coordenadora de atividades comple-
mentares e extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ocupa nosso espaço de opinião desta edição, discorrendo sobre um 
tema que, infelizmente, não pode ser esquecido, principalmente, pelas mulheres. Segue. EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos
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Para manter a tradição e dar boas vindas a 64ª Festa do Peão de Boiadeiro, que começa dia 15, 
a prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com Os Indepen-
dentes, realiza na noite de quarta-feira, dia 14, no Recinto Paulo de Lima Correa, mais uma edição 
do Serestão. Na programação, shows sertanejos a partir das 20 horas, entrando pela madrugada do 
dia 15, primeiro dia de programação oficial da Festa do Peão. No palco do Serestão haverá apresen-
tações da dupla Cleber & Cauãn e do cantor Jeferson Moraes. O evento é gratuito.

Rancho do Peãozinho terá programação 
com dança, música e gincanas

O espaço, que possui atrações educativas e culturais, contará com a apresentação de corais 
e grupos de danças de escolas da região, além do Festival Infantojuvenil de música sertaneja e gincanas

O Rancho do Peãozinho, 
espaço exclusivo para o pú-
blico infantil localizado no 
Parque do Peão, terá uma in-
tensa programação artística 
durante a 64ª Festa do Peão 
de Boiadeiro de Barretos.

São atrações de grupos de 
dança e corais de escolas de 
cidades da região, Festival In-
fantojuvenil de música serta-
neja e gincanas.

O local vai funcionar de 16 a 
25 de agosto, com o objetivo de 
divulgar a cultura sertaneja para 
as novas gerações, preservando 

as raízes do universo do campo.
Programas sociais como 

o Bate Lata, de Bebedouro, a 
Bandavin da Associação Barre-
tense Vida Nova, Orquestra de 
Violas e Coral da Escola Guiu-
sepe Carmineo, de Barretos, 
grupos de dança de diversas ci-
dades, entre elas Colina, Guaí-
ra, Monte Azul Paulista, Olím-
pia e Pontal, se apresentam 
diariamente. Na programação 
está também a apresentação da 
berranteira mirim, Monique.

O 4º Festival Infantojuvenil 
de Música Sertaneja, Barretos 

Parceria com banco digital leva benefícios 
para fãs da Festa do Peão de Barretos

A diretoria da Associação 
Os Independentes anunciou, 
nesta semana, uma nova par-
ceria com o Sunpay Bank, ban-
co digital que criou um cartão 

Ricardo Rocha, presidente Os 
Independentes, com o diretor 
de turismo, Neto Badra, e Luiz 

de Deus, representante do 
banco (Divulgação)

Kids, acontecerá no sábado, 
dia 17, e contará com a parti-
cipação de 15 concorrentes na 
categoria infantil e 15 concor-
rentes na categoria juvenil.

Uma oportunidade para 
que novos talentos sejam re-
velados e tenham a possibili-
dade de estar na maior festa 
da América Latina.

Diariamente no Rancho do 
Peãozinho acontece a disputa 
do Rodeio em Carneiros. Po-
dem participar crianças com até 
12 anos de idade e com peso de 
até 40 kg.

exclusivo para os apaixonados 
pela Festa do Peão de Barretos.

Em breve, o cartão poderá 
ser solicitado através do site in-
dependentes.com.br e oferece-
rá vantagens para os usuários.

“Estamos estudando a me-
lhor forma de beneficiar nosso 
público, com descontos, sor-
teios, entre outras ações que 
envolvam a Festa”, antecipou 
Ricardo Rocha, presidente de 
Os Independentes.

O cartão funciona atra-
vés de uma conta digital que 
o cliente deposita o dinheiro 
para a utilização.

“Vamos criar uma rede de 
benefícios para que quanto 
mais o cliente use o cartão, 
mais ele tenha oportunidades 
de participar das ações”, de-
clarou Luiz de Deus, repre-
sentante do Sunpay Bank.

Ministra Damares Alves visita Conselho 
de Igualdade Racial de Barretos

A Ministra de Estado da 
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos, Damares Al-
ves; confirmou visita oficial 
a Barretos, nesta sexta-feira, 
dia 9, para entrega de um veí-

Serestão acontece dia 14 
no Recinto Paulo de Lima Correa

culo ao Conselho de Igualda-
de Racial de Barretos.

O evento acontece a partir 
das 14 horas, no Instituto Espe-
rança e Vida, localizado na Rua 
Primavera, 480, no bairro Santa 
Izabel, onde funciona o projeto.

Após a cerimônia de entrega, 
que contará com a presença do 
ex-deputado federal, Sílvio Tor-
res, e do prefeito Guilherme Ávi-
la, a ministra conhece o projeto 
“Viver Bem na Melhor Idade”, 
que funciona no local e visita o 
Hospital de Amor. (Foto: Fábio 
Pozzebom – Agência Brasil)
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Opinião

Gaudêncio Torquato
Jornalista, professor titular da USP, e 
consultor político e de comunicação

Internet: o inimigo 
está dentro de casa

Há muito sabemos que os 
pais não podem deixar seus 
filhos o dia inteiro navegando 
na internet. Há muito tempo 
também não sabemos o que 
é mandar os filhos voltarem 
para casa depois de um longo 
dia brincando nas ruas.

“As ruas estão perigosas”, 
“nela há violência”, “há um 
incentivo às drogas nas ruas”, 
“há maldade”, etc, alguns di-
zem. Em partes, sem dúvida, 
não discordo destes argumen-
tos. Os espaços sociais, como 
as praças, estão destruídos; e 
isso é um claro projeto de go-
verno, que não quer que nos 
juntemos para sociabilizar.

É melhor deixar nossos 
filhos dentro de casa, sãos e 
salvos. O problema é que tan-
to os adultos quanto as crian-
ças não perceberam que, den-
tro de casa existe um vício 
tão poderoso quanto qualquer 
outro tipo de droga dentro 
das quatro paredes do lar.

Nós não ingerimos esta 
droga com a boca, mas com 
os olhos. Ela não causa pro-
blemas somente físicos, mas 
mentais. E nela, há mais vio-
lência e maldade do que na 
rua da sua casa. E para tudo 
isso, basta um clique.

Passamos mais de 8 horas 
diárias em frente aos apare-
lhos eletrônicos.

As pesquisas científicas 
mais recentes já tem aproxima-
do o consumo de eletrônicos e 
de internet ao consumo de dro-
gas. Os anestesiologistas apon-
tam que 30 minutos de uso de 
um tablet equivale a uma dose 
de Midazolan, um anestésico.

Não à toa, a estudiosa 
Malena Contrera tem cha-
mado atenção para o fato de 
que nós nos denominamos 
de “usuários” nas redes.

Recentemente, os likes 
do Instagram foram oculta-
dos. Houve uma revolta por 
parte de alguns usuários, de-

Leonardo Torres
Pesquisador, professor, 

doutorando em Comunicação 
e Cultura e pós-graduando em 

Psicologia Junguiana

monstrando a tendência vi-
ciosa e obsessiva de se con-
quistar as curtidas.

Estudos da psicologia com-
portamental já haviam avisado 
que esta dinâmica de postar fo-
tos e ser curtido é uma dinâmica 
de recompensa e de condicio-
namento que age na vontade de 
pertencimento grupal do ser hu-
mano: o ratinho aperta o botão e 
ganha a comidinha.

Com as praças destruídas, 
com a violência fora de casa, 
nós entramos de tal maneira 
internet a dentro, que é co-
mum escutar que uma famí-
lia, dentro de casa, conversa 
mais por whatsapp do que se 
reunindo na sala de estar.

A internet e os aparelhos 
eletrônicos prometeram nos 
unir, mas acabaram nos se-
parando ainda mais.

E não para por aí. Como di-
ria Étienne de La Boétie: existe 
aí uma “servidão voluntária”.

Enquanto um usuário 
passa 8 horas do dia buscan-
do e dando likes, as empre-
sas por trás das redes sociais 
estão captando todos os da-
dos emitidos pelo usuário.

Sabe aquela foto íntima 
mandada? O texto que você 
escreveu, mas não postou? 
As fotos que estão como 
sugestão de postagem? Ou 
aquela pesquisa no Google 
que acaba aparecendo no 
Facebook? Já aconteceu de 
você falar sobre algo e este 
algo aparecer como propa-
ganda nas redes sociais?

Tudo isso acontece porque, 
de alguma maneira, os nossos 
aparelhos eletrônicos nos vi-
giam 24 horas por dia. E nós 
estamos oferecendo volunta-
riamente toda nossa privacida-
de em troca de viciosos likes.

Lei Maria da Penha: 13 anos de luta constante
Erika Chioca Furlan, professora e coordenadora de atividades complementares e extensão da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, ocupa nosso espaço de opinião desta edição, discorrendo sobre 
um tema que, infelizmente, não pode ser esquecido, principalmente, pelas mulheres. Segue.

Em 07 de agosto de 2006 
foi sancionada a Lei Maria da 
Penha, uma verdadeira ação 
afirmativa, que veio para tentar 
equilibrar a equação “violên-
cia homem contra a mulher”.

Logo nos primeiros arti-
gos da lei isso se compreende 
quando o legislador afirma que 
toda mulher goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pes-
soa humana, assegurando-se 
oportunidades para viver sem 
violência, e que a lei cria meca-
nismos para coibir e prevenir a 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos da 
Constituição Federal.

A lei completa 13 anos neste 
mês. E o que podemos pensar 
sobre a violência contra a mu-
lher? Houve mudança, melho-
ria ou diminuição da violência?

A primeira afirmação é: não 
houve diminuição da violência 
contra a mulher; pelo contrá-
rio, os números mostram um 
aumento de registro de casos 
de violência. O Ligue 180, por 
exemplo, registrou 749.024 
atendimentos em 2015. Compa-
rando com os atendimentos rea-

lizados em 2014 (485.105), são 
mais de 263 mil novos casos em 
um ano, segundo o Panorama da 
Violência Contra as Mulheres 
no Brasil, do Senado Federal.

Esse aumento de casos foi 
esperado na entrada em vigor 
da lei, há treze anos, pois so-
bre a violência em si sempre 
há uma cifra negra, ou seja, 
uma fração de ocorrências que 
existem, mas que não chega ao 
conhecimento das autoridades.

Com o fortalecimento da 
lei e uma maior confiança das 
mulheres em buscar a Justiça, 
essas ocorrências que não se-
riam apresentadas à autorida-
de, agora são.

Basta analisar o aumento 
do número de medidas prote-
tivas em favor das mulheres 
concedidos no Brasil (no ano 
de 2016 foram 195.038 medi-
das, sendo 20.153 somente no 
estado de São Paulo, segun-
do o Panorama da Violência 
Contra as Mulheres no Brasil, 
do Senado Federal.

O feminicídio, que é uma 
qualificadora do crime de ho-
micídio, é outro indicativo 

de violência contra a mulher. 
Trata-se de matar a mulher em 
razão da sua condição de ser 
do sexo feminino.

Só no estado de São Paulo, 
em 2017, foram registrados 508 
casos de mulheres vítimas de 
homicídio, sendo que 108 foram 
registrados como feminicídio, 
segundo o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, 2014-2017, 
edição especial 2018.

Nesses 13 anos, portanto, 
a Lei Maria da Penha fez pro-
vocar um melhor diagnóstico 
da violência contra a mulher, 
especializando o trabalho tam-
bém estatístico, além do judi-
cial. Ainda não é excelente, 
pois, a exemplo do aqui apre-
sentado, tratamos de dados de 
2014, 2015, quando devería-
mos tratar de dados de 2018, já 
que estamos em 2019.

Esse “gap” de 4 anos é 
muito significativo em termos 
estatísticos, e pode resultar 
conclusões irreais.

No Poder Judiciário, o 
maior ganho para as mulheres é 
poder ter uma justiça especiali-
zada somente em violência do-

méstica. É o juizado de violên-
cia doméstica contra a mulher. 
Nele o trabalho é especializado, 
o que o torna mais eficiente. 
Essa mudança é muito positiva.

Outro fato importante a 
se considerar, infelizmente 
de viés negativo, é a questão 
da narrativa autorizadora de 
violência. Comportamento de 
atletas, campanhas de marke-
ting, gestos de governantes, 
flexibilização legislativa.

Pequenos movimentos fazem 
a questão da violência de gênero 
ultrapassarem seus números, o 
que é alarmante a se julgar que 
estamos em um país eminente-
mente de cultura machista.

Assim, ainda se tem muito 
a fazer e melhorar; em especial, 
para diminuir realmente os índi-
ces de violência, a sua causa.

Quando esse patamar for 
atingido, a Lei Maria da Pe-
nha ou penas diferenciadas no 
homicídio contra a mulher não 
serão mais ações afirmativas, 
mas sim, casos de inconstitu-
cionalidade por ferir a igualda-
de. Até lá, seguem as mulheres 
em constante alerta e luta.

A cultura individualista
São múltiplas as razões 

para a extensão das redes cri-
minosas que agem à sombra 
do Estado. Uma das fontes 
desse poder oculto é a própria 
Constituição de 88.

Parece uma sandice, pela 
antinomia expressa: a lei 
maior, no mais elevado pedes-
tal da Pátria, ser responsável 
por mazelas. Há lógica?

Ao abrir o leque de direi-
tos sociais e individuais, a 
Carta construiu as vigas ins-
titucionais com autonomia, 
liberdade e competência fun-
cional. Sistemas e aparelhos 
se robusteceram para exercer 
com independência as fun-
ções constitucionais.

O Estado liberal e o Estado 
social convergiram suas posi-
ções em direção ao Estado 
Democrático de Direito, sob 
o qual o Poder Judiciário as-
sume posição de relevo, fato 
que explica seu papel prepon-
derante na pavimentação da 
via democrática.

A judicialização da políti-
ca, fenômeno bastante obser-
vado nos últimos tempos, leva 
em consideração a ausência 
de legislação infraconstitu-
cional, o que tem permitido 
ao Judiciário entrar no vácuo 
legislativo e interpretar as 
normas de comando.

Instituições do Estado, vol-
tadas para a defesa do regime 
democrático, da ordem jurídica 
e dos interesses sociais e indivi-
duais, ganharam impulso.

O Ministério Público, por 
exemplo, alçado à condição 
de instituição essencial à fun-
ção jurisdicional do Estado e 
acrescida bagagem normativa, 
passou a incorporar a missão 
de guardião maior da socie-

dade. Sua atuação, se, de um 
lado, ganhou o respeito dos 
cidadãos, passou a ser questio-
nada por causa de ações consi-
deradas exageradas.

A Polícia Federal reforçou a 
identidade como órgão encar-
regado de exercer a segurança 
pública para a preservação da 
ordem e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, pas-
sando a agir em parceria com 
instâncias do Judiciário.

Sua extensa folha de ser-
viços, alargada por um fluxo 
de maior profissionalismo, 
penetra nos espaços mais obs-
curos da vida criminosa e nos 
porões incrustados nas ma-
lhas da administração pública.

A par de sua contribuição 
para a consolidação dos pi-
lares éticos e morais e a pre-
servação das boas práticas 
políticas, ganhou uma legião 
de críticos e adversários, tam-
bém por conta de operações 
espetaculosas, marcadas por 
nomes simbólicos.

Como pano de fundo, te-
mos a Constituição de 88, que 
propiciou ao aparelho do Esta-
do a competência para organi-
zar estruturas e métodos capa-
zes de garantir a sua segurança 
e alcançar o equilíbrio social.

Às ações do MP e da PF 
se somam tarefas de outros 

sistemas que também fazem 
apurações e controle, como o 
Gabinete de Segurança Insti-
tucional, o Tribunal de Contas 
da União, a Corregedoria-Ge-
ral da União, além dos apara-
tos do Parlamento, como as 
Comissões de Inquérito.

O Estado possui máquina 
mais que suficiente para moni-
torar retas e curvas de pessoas 
físicas e jurídicas. Mas nessas 
trilhas a coisa começa a desan-
dar. A pletora de instrumentos 
de controle abre imensos vá-
cuos. A política é como a água 
corrente: preenche os vazios.

Tarefas assemelhadas se 
repartem entre alguns ór-
gãos, espaços se bifurcam 
e dirigentes são atingidos 
pelo fogo das vaidades. Cada 
qual procura chamar para si 
a atenção. Afinal, as luzes do 
Estado-Espetáculo propiciam 
ampla visibilidade.

Se as ferramentas a serviço 
do Estado fossem desprovidas 
de sentimentos, teríamos gi-
gantesca estrutura de contro-
les comprometida com o bem 
comum. Coisa difícil.

O bem da coletividade 
passa pela filtragem perso-
nalista. Somos um país que 

privilegia a marca pessoal. A 
ação da entidade é precedida 
pela louvação do dirigente. O 
ministro Sérgio Moro ganha 
estátua de xerife-mor. Mesmo 
sob tiroteio.

Juízes e procuradores dão 
o tom da justiça e da política, 
imprimindo à orquestra o seu 
compasso. Alas e grupos se for-
mam no interior de estruturas, 
matizes políticos dão o tom de 
operações e a algazarra do es-
petáculo acende altas fogueiras.

A querela se espalha, como 
estamos vendo hoje entre os 
três poderes. O que fazer com 
a massa contenciosa que agita 
atores e instituições? O óbvio: 
cumprir o dever nos limites 
prescritos pela lei, despir-se 
de vaidades, usar o bom senso 
para evitar duplicação de tare-
fas e profissionalizar as estru-
turas, deixando-as imunes aos 
partidarismos.

Cada poder deveria se ocu-
par de suas funções. Sem mais 
nem menos. Se for criado um 
novo controlador para coman-
dar o já existente, o país anda-
rá em círculos.
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Dança, música, teatro e muita diversão estão presentes na programação artística do Rancho do 
Peãozinho. O espaço, todo dedicado às crianças, recebe atrações especiais durante a 64ª Festa do 
Peão de Barretos e funcionará das 9h às 18h, de 16 a 25 de agosto. Rodeio em Carneiros, Rodeio Ju-
nior, apresentações de cães de pastoreio da raça Border Collie, presença de representantes da tribo 
Pataxós, fazendinha que representa uma propriedade rural em miniatura, com diversas espécies de 
mini animais entre eles pôneis, carneiros, cabritos, bois e vacas, passeios com mini charretes e touro 
mecânico também são opções de lazer para os pequenos turistas. (foto: Aquino José)

Essa turma animada pertence a diversos cursos da Faculdade Barretos. Nesta semana eles foram 
visitar a Rede Globo São Paulo. Na foto eles estão no estúdio do SPTV, jornal da capital paulista

Monique Almeida e o noivo Tiago Gonçalves estão em 
Natal/RN curtindo suas merecidas férias. Sucesso!!!

Amanhã (10/08), tem parabéns para a Podóloga 
Priscila Roquetti. A festa será completa, com direito a 
bolo, guaraná, churrasco e cerveja gelada. Os mimos 
e paparicos ficam por conta do marido Paulo César e 

do filho Khaio. Parabéns Pri!!!

O casal André e Andrea Peroni, curte férias em Orlando Florida EUA. 
O passeio está completo ao lado das filhas Bia, Bela e More, e claro, 

acompanhadas pelos namorados, João Pedro, Vitor Cunha e Dudu Facci. 
O local da diversão foi os Studios Universal Disney. Vivian Diamantino esteve conhecendo os estúdios da TV 

mais feliz do Brasil, o SBT. No dia do passeio estava acon-
tecendo o programa Passa ou Repassa, e entre um click 

e outro ela tirou foto com a apresentadora Ligia Mendes 
da Rede TV que participava da atração. Sucesso!!!

Domingo (11/08), Jose Carlos Junior, o Juninho Barbeiro, completa mais um 
ano de vida. A data será muito comemorada ao lado da mulher Gisele, do 

filho Enzo, familiares e amigos especiais. Felicidades!!!

Parabéns para Dona Sidney Boter Avi!!! Oitenta anos de sabedoria, de vida 
cheia de sentimentos e sensações inspiradoras. É o que seus netos, Gustavo, 
Leane e Maria Beatriz (foto) te desejam. 
Amigos e familiares também fazem vo-
tos de muita saúde e paz. Felicidades!!!

Destaque para Neto Mattos que está exibindo 
sua boa forma lá pelos lados do Litoral Norte 

Alagoano. Ele posa para a foto no Caribe Brasileiro, 
nas Piscinas Naturais de Maragogi.
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Prefeito vistoria obras de nova adutora na Rua 18

O prefeito Guilherme Ávi-
la vistoriou na última quar-
ta-feira (7), as obras de troca 
da adutora na rua 18, que está 
sendo feita pelo SAAE (Ser-
viço Autônomo de Água e Es-
goto), no trecho entre as ave-
nidas 11 e 09, numa extensão 
linear de 1.200 metros.

A vistoria foi acompanha-
da pela superintendente do 
SAAE, Elaine Pereira Go-
mes; pelo secretário munici-
pal de Obras e Serviços Ur-
banos, Raphael Ducati; e pelo 

engenheiro da autarquia, Leo-
ne Wilman Filho.

Até então, os serviços, com 
10 dias de execução, atingem o 
trecho entre as avenidas 05 e 07, 
que está interditado. O trabalho 
levará mais seis semanas para a 
conclusão. À medida que é fei-
ta a troca, cada trecho é liberado 
para o tráfego de veículos.

A substituição da aduto-
ra, que tem mais de 56 anos, 
datada de 28 de fevereiro de 
1963, de cimento amianto 
(suscetível a rompimentos), 

está sendo feita por material 
mais moderno e resistente, 
o DFOFO. Em paralelo, está 
sendo feita a substituição da 
rede e ramais de distribuição 
de água das residências.

“É uma obra de grande 
vulto, que proporcionará me-
lhorias no fornecimento de 
água para o cidadão, além do 
menor risco de rompimento e, 
consequentemente, perda de 
água”, ressaltou Guilherme 
Ávila, que elogiou o trabalho 
da equipe do SAAE.

O vereador Paulo Correa (PL) sugeriu, na sessão 
ordinária da última segunda-feira (5), que a mesa 
diretora da Câmara e a prefeitura de Barretos, estu-
dem a possibilidade de que os recursos economiza-
dos pela Câmara, neste ano 2019, sejam utilizados 
para reforma do calçadão. “Há anos o calçadão não 
recebe qualquer tipo de melhoria por parte da ad-
ministração municipal. Os comerciantes investem 
na apresentação de suas lojas, porém, a prefeitura 
não realiza as obras necessárias para proporcio-
nar maior conforto a população”, disse o vereador. 
Paulo Correa ressaltou que vários municípios con-
cedem incentivos fiscais a empresas de diversos segmentos e em Barretos, a Lei Complementar 
161/2011 concedeu isenção de IPTU ao North Shopping pelo período de 7 exercícios. “Com a revi-
talização do calçadão e incentivos aos empresários, certamente novas lojas serão abertas e empregos 
serão gerados. Agora, depende da aprovação da mesa da Câmara e compromisso do prefeito Guilherme 
com a ACIB”, concluiu o Paulo Correa. Um ofício foi encaminhado à ACIB para ciência da sugestão.

Paulo Correa sugere que calçadão seja 
revitalizado com verba devolvida pela Câmara

Vereadores derrubam veto do prefeito 
contra lei de transparência na saúde

Os vereadores de Barretos 
derrubaram na última segun-
da-feira (5) o veto do prefei-
to Guilherme Ávila (PSDB) 
à lei 126/2018, que obriga a 
divulgação de lista de espera 
por exames eletivos na rede 
pública municipal.

O projeto em questão, de 
autoria do vereador Raphael 
Dutra (PSDB), institui uma 
lista de espera online relativa 
aos pacientes que aguardam 
consultas, exames, interven-
ções cirúrgicas ou qualquer 
outro procedimento em saúde.

“Fiquei surpreso com o 
veto, pois nós temos uma 
coerência de analisar a ne-
cessidade da população. Me 
reuni com o secretário muni-
cipal da saúde e com técnicos 
de tecnologia de informação 
e chegamos numa harmoni-

zação”, disse Dutra.
Para Paula Lemos (PSB), 

o país clama pela transparên-
cia, publicidade e fiscalização. 
“Todo projeto vem ao encon-
tro destes princípios. Tinha 
certeza que o veto seria derru-
bado. Isso demonstra que es-
tamos vivendo uma nova fase 
neste país onde o interesse pú-
blico tem que vir em primeiro 
lugar”, comentou a vereadora.

Raphael Oliveira (PRP) 
questionou o motivo pelo 
qual o prefeito tenha vetado 
o projeto de lei. “Em final 
de mandato, o prefeito deve-
ria trabalhar mais em prol da 
população. É um ato absurdo 
e malicioso por parte do pre-
feito, pois não há motivo para 
isso”, apontou Oliveira.

“Foram feitas diversas 
discussões. A gente tem difi-

culdade para entender como 
são feitos os andamentos e 
atrasos”, disse o vereador 
Luís Paulo Vieira, o “Lupa”, 
citando que ao terminar o 
mandato, o prefeito deixará 
uma situação favorável à po-
pulação, não entendendo o 
motivo do veto.

A ideia é que a ordem de 
atendimentos seja obedecida 
rigorosamente. Segundo a nor-
ma, a divulgação das informa-
ções deve observar o direito à 
privacidade do paciente, que 
só poderá ser identificado pelo 
número do Cartão Nacional de 
Saúde ou pelo CPF.

A lista de espera, que trata 
o projeto de lei, deve ser dis-
ponibilizada pela Secretaria de 
Saúde Municipal, que deve-
rá seguir a ordem de inscrição 
para a chamada dos pacientes.

TRE reitera importância do cadastro 
biométrico em 479 municípios paulistas
Atividade possui prazo estipulado; título não cadastrado poderá ser cancelado

O Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-SP) declarou no 
começo desa semana que o 
cadastramento biométrico é 
obrigatório em 479 dos 645 
municípios do Estado, in-
cluindo Barretos e Colômbia, 
municípios atendidos pelo 
Cartório da 21ª. Zona Eleito-
ral, localizado em Barretos.

O eleitor deverá agendar 
horário para cadastrar a bio-
metria no prazo definido pela 
justiça, sob a pena de ter o tí-
tulo cancelado.

De acordo com o TRE, a 
biometria é uma tecnologia 

que confere ainda mais segu-
rança à identificação do elei-
tor no momento da votação.

Instalado junto à urna ele-
trônica, o leitor biométrico 
confirma a identidade de cada 
pessoa por meio das impres-
sões digitais, armazenadas 
num banco de dados da Justi-
ça Eleitoral. Estas impressões 
digitais são transferidas para 
as urnas eletrônicas.

O procedimento é feito no 
momento do atendimento no 
cartório eleitoral ou em posto 
da Justiça Eleitoral e envolve 
a coleta das impressões digi-

tais, fotografia e assinatura 
digitalizada de cada pessoa, 
além da atualização dos dados 
constantes no cadastro.

BAIXA ADESÃO
A baixa adesão ao ca-

dastramento observada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral 
preocupa a Justiça Eleitoral. 
Em alguns municípios, ape-
nas 30% do volume total es-
perado foi atingido desde o 
início das atividades.

Em Barretos e Colômbia, o 
índice já ultrapassou os 50% do 
número de eleitores, mas, mes-
mo assim, ainda gera atenção.
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Maratona com mais de 100 shows, 
entretenimento cultural e competições esportivas
64ª Festa do Peão de Barretos que ocorre entre 15 e 25 de agosto, deve atrair um público de quase 1 milhão 
de pessoas, tem cinco palcos para receber grandes artistas brasileiros e os melhores competidores de rodeio

A 64ª Festa do Peão de Bar-
retos acontece entre os dias 15 e 
25 de agosto com uma expecta-
tiva de receber quase 1 milhão 
de pessoas em 11 dias. O even-
to conta com uma maratona de 
shows, apresentações culturais e 
competições em sete modalida-
des de montarias e provas crono-
metradas, incluindo o tradicional 
Barretos International Rodeo.

OS SHOWS
Serão diversos palcos que 

vão receber diariamente atra-
ções. As apresentações no Palco 
Estádio acontecem logo após as 
competições na arena.

Entre os grandes nomes con-
firmados estão as embaixadoras 
Simone & Simaria, Gusttavo 
Lima, que fará dois shows no 
evento (dias 17 e 24), o proje-
to Amigos (com Chitãozinho 
& Xororó, Zezé di Camargo & 
Luciano e Leonardo), Jorge & 
Mateus, Fernando & Sorocaba, 
César Menotti & Fabiano, Bru-
no & Marrone, e ainda outros 
estilos musicais como Ivete San-
galo, Mano Walter, Leo Santana, 
Alok, Kevinho, entre outros.

Já o Palco Amanhecer está 
localizado na Feira Comercial e 
também recebe grandes artistas 
como Rick & Renner, Cezar & 
Paulinho, Zé Ricardo & Thiago, 
Bruno & Barretto, Lauana Pra-
do, Trio Parada Dura, Carreiro & 
Capataz, Yasmin Santos, Juliano 
Cezar e outros.

O Palco Raízes Sertanejas é o 
espaço dedicado à tradição com 
apresentações exclusivas de moda 
de viola, declamações de versos, 
dança catira e toque do berrante.

“Os shows em Barretos são 
sempre diferenciados e especiais. 
E também nos dedicamos a man-
ter a tradição com espaços que 
trazem a música raiz e atrações 
regionais que estão diretamente 
ligadas à cultura boiadeira”, an-
tecipa Ricardo Rocha Bodinho, 
presidente de Os Independentes, 

associação promotora do evento.
O Palco Culturando recebe 

manifestações artísticas de dife-
rentes regiões do país. Neste ano 
serão mais de 200 atrações entre 
apresentações musicais, de teatro 
e dança, de 119 municípios. O 
Palco Berrantão, localizado na 
Feira Comercial do evento, tam-
bém terá música diariamente.

RODEIO
Com uma premiação de 

aproximadamente R$ 1 milhão, 
a Festa do Peão de Barretos terá 
11 dias de disputas esportivas.

A grande estrela da festa, o 
27º Barretos International Ro-
deo, reunirá competidores brasi-
leiros e de países como Estados 
Unidos, Austrália, México e Ca-
nadá. As disputas acontecem de 
22 a 25 de agosto. O campeão da 
modalidade touros será premia-
do com uma caminhonete RAM 
2500 avaliada em R$ 264 mil. 
Já o campeão do cutiano levará 
uma picape FIAT TORO, com 
valor estimado em R$ 80 mil.

Junto com o rodeio interna-
cional, acontece também a final 
da Confederação Nacional de 
Rodeio (CNAR), envolvendo 
competidores ranqueados e de 
principais campeonatos chance-
lados pela entidade.

No primeiro final de semana, 
de 15 a 18 de agosto, acontece o 
Rodeio Interestadual com mon-
tarias em touros. As equipes re-
presentando estados brasileiros 
serão formadas por 5 profissio-
nais com pontuação conjunta. A 
equipe campeã e o profissional 
com maior nota somada no tor-
neio se classificam para o Barre-
tos International Rodeo.

No dia 18 de agosto acon-
tecerá a disputa The American 
Run, com a participação de 15 
competidores em busca de vagas 
para a semifinal do The Ameri-
can, o rodeio norte-americano 
com premiação milionária.

Já o Campeonato Barretos 

de Três Tambores tem sua final 
marcada entre 16 e 18 de agosto. 
A etapa final da Liga Nacional 
de Rodeio (montarias em tou-
ros) acontecerá de 19 a 21 com 
a grande final no dia 24, sába-
do, quando será conhecido o 
campeão. Também de 19 a 21 
de agosto acontece a Copa Os 
Independentes, com as modali-
dades Três Tambores, Working 
Penning e Team Penning.
CULTURA E TRADIÇÃO 

Uma das tradições mais anti-
gas, que é realizada desde a pri-
meira edição da festa, é o “Con-
curso do Berrante”, que ocorrerá 
no dia 18 de agosto, domingo.

A competição envolve cerca 
de 15 participantes, classificados 
previamente. Na disputa, eles 
devem executar os cinco toques 
principais do berrante, que são 
“Saída ou solta” (para despertar 
a boiada), “Estradão” (reanima a 
boiada), “Rebatedouro” (aviso de 
perigo), “Queima do Alho” (al-
moço) e “Floreia” (toque livre).

No mesmo dia, também acon-
tece o “Concurso Queima do 
Alho”, o prato típico que era pre-
parado pelas comitivas para as re-
feições dos peões que conduziam 
as boiadas pelo interior do Brasil.

Nesta competição, as co-
mitivas participantes precisam 
reproduzir, com fidelidade, o 
sabor do tradicional prato, com 
utensílios e em fogo de chão, 
como antigamente.

No local onde é realizado o 
concurso da Queima do Alho, 
o visitante tem a oportunidade 
de conhecer a reprodução de 
um “ponto de pouso”, onde os 
tropeiros faziam suas paradas, 
e que conta com réplicas de um 
armazém, capela, entre outras 
construções similares a de pe-
quenas vilas rurais.

Já no Memorial do Peão, mu-
seu localizado no Parque do Peão, 
o público conhece acessórios e 
equipamentos que eram utilizados 

pelos tropeiros durante a condução 
da boiada nas viagens realizadas.

INFANTIL
As crianças contam com um 

espaço exclusivo, o Rancho do 
Peãozinho, que possui cerca de 
35 mil metros quadrados e rece-
be, em média, 70 mil visitantes 
durante o período da festa. Várias 
ações socioeducativas são desen-
volvidas no local, com o apoio de 
monitores e voluntários.

Entre as atrações estão a fa-
zendinha, com várias espécies 
de animais rurais e exóticos, 
Vila Ecológica, Arena da Ciên-
cia, além de apresentações ar-
tísticas com grupos de dança e 
corais de escolas de cidades da 

região e Festival Infantojuvenil 
de música sertaneja e gincanas.

Diariamente no Rancho do 
Peãozinho acontece a disputa 

do Rodeio em Carneiros. Podem 
participar crianças com até 12 
anos de idade e com peso de até 
40kg. (Foto: Bruno Revolta)
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De acordo com dados re-
centes da Agência Interna-
cional para a Pesquisa sobre 
Câncer (IARC, na sigla em 
inglês), publicados neste ano, 
uma em cada seis mulheres 
desenvolve câncer de pulmão.

O aumento dos casos da 
doença evoluiu para 5,3% ao 
ano, dado alarmante que pode 
estar relacionado, entre outros 
fatores, à exposição ao tabaco.

Traços biológicos, sociais 
e genéticos podem ser as cau-
sas combinadas de um resul-
tado endossado por pesquisas 
médicas: o risco de desenvol-
ver câncer de pulmão é maior 
nas mulheres quando compa-
rado aos homens.

No entanto, especialistas 
alertam: a doença atinge os 
homens em maior proporção. 
Isso porque, segundo eles, o 
tabagismo, que é a principal 
causa para desenvolver o tu-
mor (embora não única) é mais 
presente no sexo masculino.

“O câncer de pulmão aco-
mete mais os homens, porém, 
o risco de mulheres terem a 
doença, corrigidos outros fa-
tores de risco, é maior. Apesar 
disso, as causas não são cla-
ras. Acredita-se que existam 
fatores genéticos, hormonais 
e comportamentais agindo em 

A dez dias de terminar a 
campanha de vacinação con-
tra o sarampo em São Paulo, 
o número de casos da doença 
não para de subir.

De acordo com balanço 
divulgado pela Secretaria Esta-
dual da Saúde, até 31 de julho, 
foram registrados 967 casos de 
sarampo. O número aumentou 
53% em relação a semana ante-
rior, quando havia 633 registros.

A capital paulista tem hoje 
778 notificações de sarampo. 
Na semana passada, a cidade 
tinha 484 casos da doença, o 
que significa um aumento de 
60,74% em sete dias.

Santos tem o segundo 
maior número de casos, com 
23 registrados na cidade. 
Em seguida vêm Guarulhos 
(Grande SP), com 22, e Fer-
nandópolis e Santo André 
(ABC), ambos com 21.

A campanha de vacinação 
começou em 10 de junho com 
a meta de imunizar 4,4 mi-
lhões de jovens e adultos de 
15 a 29 anos em todo o esta-
do até o dia 16 de agosto, data 
prevista para o encerramento 
da mobilização. Até o mo-
mento, foram vacinadas 902,2 
mil pessoas nessa faixa etária.

A Secretaria Munici-
pal da Saúde de São Pau-
lo mudou a estratégia de 
vacinação. Desde a última 
segunda-feira (5), alunos 
de escolas estaduais, muni-
cipais de educação infantil, 
creches, universidades pú-
blicas e privadas, e do EJA 
(Educação de Jovens e Adul-
tos) da capital paulista co-

Uma caixa de acrílico está 
instalada na Praça de Ali-
mentação do North Shopping 
Barretos, onde podem ser de-
positas as tampinhas plásticas 
comumente utilizadas em em-
balagens descartáveis. Uma 
iniciativa simples que pode 
ajudar muita gente a conse-
guir maior mobilidade.

A Campanha “Tampinhas  
de Amor”  da AVCC (Asso-
ciação Voluntária de Comba-
te ao Câncer) tem como meta 
arrecadar tampinhas plásticas 
de suco, água, refrigerante e 
outras bebidas, além de potes 
de maionese, achocolatado, 
creme dental, etc

O objetivo também é o de 
conscientizar e mobilizar toda 
a sociedade a dar um destino 
correto aos resíduos de plásti-
co, levando-os a reciclagem e 
conseguindo verba suficiente 

Número de mulheres afetadas pelo câncer de 
pulmão aumenta progressivamente, diz estudo
Relatório internacional aponta que uma a 
cada seis mulheres desenvolve a doença

conjunto”, afirma a médica 
Denise Leite, oncologista do 
Centro Paulista de Oncologia.

De acordo com os pesqui-
sadores do IARC, um em cada 
oito pacientes nunca fumou. 
A incidência pode estar nestes 
casos associada ao fumo pas-
sivo, em especial em mulheres 
com menos de 55 anos, o que 
também indicaria uma “sen-
sibilidade” biológica maior a 
alguns elementos canceríge-
nos da fumaça, assim como a 
poluentes presentes no ar das 
grandes cidades.

Para a médica, o fumo pas-
sivo, que também aumenta 
o risco de câncer de pulmão, 
entra na equação de risco. “E 
pode responder pelo aumento 
dos casos de câncer em mulhe-
res, mas o risco é multifacetado 
e existe uma ligação intrínseca 
associada ao sexo, indepen-
dente do tabagismo, embora, 
ressalte-se, o tabagismo seja o 
principal fator de risco conhe-
cido”, diz a especialista.

TABAGISMO
Os fumantes apresentam 

probabilidade 22 vezes maior 
de morrer por neoplasia de 
pulmão do que os não fu-
mantes. Além disso, mulheres 
passaram a fumar cerca de 20 
anos depois do que os homens 

por questões culturais e, por 
isso, apenas nos últimos anos, 
foi possível estabelecer uma 
relação de impactos diferentes 
na incidência de câncer entre 
fumantes dos dois gêneros.

CAUSA DE MORTES
 Segundo o relatório da 

Agência Internacional para 
a Pesquisa sobre Câncer 
(IARC), é importante cons-
cientizar a população sobre o 
risco do tabagismo e a exposi-
ção passiva do cigarro, pois o 
câncer de pulmão é a princi-
pal causa de morte de homens 
e mulheres em 28 países.

No entanto, segundo dados 
registrados pelo Ministério da 
Saúde, no Brasil, a doença é, 
atualmente, a primeira causa de 
morte por neoplasia em homens 
e a segunda entre as mulheres.

Tabagismo, consumo de 
álcool, excesso de peso, ali-
mentação não saudável e falta 
de atividade física são os cin-
co principais motivos que le-
vam as pessoas a serem mais 
propensas a desenvolver al-
gum tipo de câncer.

Quanto ao risco da doença 
no pulmão, a principal me-
dida para combatê-lo, inde-
pendente do sexo, são duas: 
prevenção e interrupção do 
tabagismo.

Casos de sarampo no estado de São 
Paulo sobem 53% em uma semana

meçaram a ser vacinados. 
Na rede pública estadual, 

a expectativa é vacinar 996 
mil alunos de 1.126 escolas. 
Crianças de seis meses a 11 
meses e 29 dias também es-
tão sendo imunizadas. Vale 
lembrar que, além da dose da 
campanha, este público deve-
rá receber as duas doses da 
vacina preconizadas no calen-
dário nacional de imunização, 
aos 12 e 15 meses de idade.

A Fehoesp (Federação dos 
Hospitais, Clínicas e Laborató-
rios do Estado de São Paulo), 
que representa serviços privados, 
iniciou uma campanha pedindo 
que seus 740 mil profissionais 
de saúde se vacinem contra o sa-
rampo imediatamente.

O apelo de mobilização do 
setor foi feito à entidade pelo 
Ministério da Saúde e Secre-
taria de Estado da Saúde.

A rede privada de saúde 
conta com 55 mil serviços 
no estado. Segundo Yussif 
Ali Mere Jr, presidente da 
Fehoesp, além da vacinação, 
estão sendo reforçadas instru-
ções para conter o avanço da 

doença. Casos suspeitos de-
vem ser isolados e comunica-
dos imediatamente às secre-
tarias municipais de saúde e 
vigilância sanitária local.

Outra orientação é para que 
os serviços de emergência dos 
hospitais tenham um sistema 
de triagem rápido e seletivo.

Pacientes com suspeita de 
sarampo devem ser separados 
e não ficar na mesma sala de 
espera de outros pacientes, 
para que se evite a contami-
nação. “Cada paciente com 
sarampo pode contaminar de 
16 a 17 pessoas”, diz Ali Mere 
Jr. Segundo Ali Mere, muitos 
dos infectados em SP são pes-
soas com planos de saúde e 
que procuram a rede privada.

“Como o sarampo é uma 
doença que estava pratica-
mente erradicada e sem casos 
no estado, precisamos alertar 
os serviços de emergência dos 
hospitais para que adotem as 
medidas necessárias no aten-
dimento aos pacientes com 
suspeita da doença”, refor-
ça Yussif Ali Mere Jr. (Foto: 
Márcio Melo FolhaPress)

Campanha “Tampinhas de Amor” 
tem ponto de coleta em prol da AVCC

para investimento em cadei-
ras de rodas para pacientes 
em tratamento no Hospital de 
Amor, que tiveram sua mobi-
lidade reduzida.

A verba conseguida com a 
venda do material reciclável 
para empresas especializadas 
também é utilizada pela entida-
de para a compra de outros itens 
necessários para a instituição, 

de medicamentos e alimentos a 
material de construção.

Para ajudar, basta deposi-
tar as tampinhas plásticas na 
caixa de acrílico. Há, também, 
outra caixa, já conhecida dos 
frequentadores do shopping, 
que recebe os lacres de alumí-
nio das latinhas de refrigeran-
te e cerveja em parceria com o 
Colégio Barretos.
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23 milhões de inadimplentes 
têm dívidas de até R$ 500
Segundo especialistas é bem provável que o dinheiro 

resgatado das contas do FGTS não aqueça a economia

O governo anunciou, junto à 
Caixa Econômica Federal, a li-
beração de R$ 500 para saque de 
contas ativas e inativas do FGTS. 
A medida, disseram, irá dar um 
boom na economia, que vem 
apresentando números muito 
aquém dos prometidos por Bolso-
naro em sua campanha eleitoral.

Mas engana-se quem pensa 
que 500 é um número cabalísti-
co. As dívidas de 36% dos bra-
sileiros que estão inadimplentes 
vão até R$ 500, segundo a Serasa 

Experian, maior base da América 
Latina. Hoje, existem cerca de 63 
milhões de brasileiros inadim-
plentes e esse número equivale a 
cerca de R$ 23 milhões.

Segundo a Serasa, São 
Paulo é o estado com o maior 
volume de inadimplentes com 
dívidas em atraso de até R$ 
500, com pouco mais de 4,5 
milhões, seguido pelo Rio de 
Janeiro com 2,2 milhões.

Diante desses dados, é mui-
to provável que o dinheiro res-

gatado das contas do FGTS não 
aqueça a economia, já que não 
gerará consumo. Esse dinheiro 
servirá para pagar dívidas, ou 
seja, vai para os bancos.

Para o economista SÉrgio 
Mendonça, a medida é emer-
gencial e gerará um pequeno 
impacto na economia. Ele 
afirma que terá efeito posi-
tivo para o trabalhador que 
está endividado, pois usará o 
dinheiro para o pagamento de 
dívidas. (Fonte: Reconta Aí)

Na semana em comemo-
ração ao Dia dos Pais, o Pou-
patempo oferece, em parce-
ria com o Ministério Público 
Estadual, atendimento para 
quem busca o reconhecimen-
to de paternidade.

Todo cidadão que deseja 
ter o nome do pai nos docu-
mentos pode procurar o posto 
de atendimento, para solicitar 
gratuitamente o serviço.

A ação reforça o programa 
existente em todas as unida-
des “Encontre seu pai aqui” e 
tem como objetivo garantir o 
direito básico de ser reconhe-
cido pelo pai biológico.

“O serviço de investigação e 
reconhecimento de paternidade 
está disponível em todos os pos-
tos do Poupatempo, distribuídos 
pelo Estado, e já registrou mais 

de 4,4 mil atendimentos”, des-
tacou Ernesto Mascellani Neto, 
Superintendente da Prodesp, 
empresa de tecnologia do go-
verno responsável pela gestão 
do Poupatempo.

COMO FUNCIONA O 
“ENCONTRE SEU PAI 

AQUI”
A solicitação (Termo de In-

dicação de Paternidade) deve 
ser preenchida nas unidades 
do Poupatempo por alguém 
com mais de 18 anos e pode 
beneficiar pessoas de qual-
quer idade. Para simplificar o 
processo e evitar cobrança de 
taxas judiciais nos cartórios, 
o requerente pode declarar-se 
incapacitado de arcar com as 
despesas do processo. É neces-
sário apresentar documento de 
identificação e cópia.

Depois de digitalizar o for-
mulário e as cópias dos docu-
mentos, o Poupatempo envia-
rá o material por e-mail para o 
Ministério Público (MP).

A partir daí, o promotor de 
Justiça competente, se o pai 
for localizado e voluntaria-
mente concordar, providen-
ciará a averbação e a extração 
de uma nova Certidão de Nas-
cimento, que será entregue ao 
interessado num prazo estipu-
lado pelo MP.

Caso o pai não seja encon-
trado, não faça o reconheci-
mento ou tenha dúvidas sobre 
a paternidade, o promotor 
poderá encaminhar o interes-
sado a um serviço de assistên-
cia judiciária (Defensoria, fa-
culdades de Direito, serviços 
municipais).

Onze startups foram sele-
cionadas para o programa de 
desenvolvimento do Sebrae-
-SP em Barretos, o Startup 
SP, para receber capacitação 
gratuita e mentorias durante 
quatro meses. O acompanha-
mento começou na última 
quarta-feira, dia 7, e segue até 
o dia 9 de dezembro.

Foram selecionadas: Me-
dlig, Medconnect, Seteseven, 
Loghub Express, Tríade, Vir-
tual Make, Inovalways, Hos-
pital Melhor, SameTeam, Ar-
-Energy e + Ensino.

Na avaliação do analista de 
negócios do Sebrae-SP, Gui-
lherme Sanchez, houve uma 
evolução nítida em relação aos 
projetos da edição do ano pas-
sado. “O programa tem sido 
um pilar importante para o de-

senvolvimento do ecossistema 
na região de Barretos e no cres-
cimento do número de startups 
na região”, destaca Sanchez.

O programa foi criado para 
apoiar o desenvolvimento de 
startups digitais e ajudá-las na 
validação da proposta de valor e 
do modelo de negócio. Os sele-
cionados participarão de oficinas 
e workshops e terá o acompa-
nhamento do negócio por meio 
de reuniões individuais com os 
especialistas do Sebrae-SP.

Os empreendedores ain-
da participarão de mentorias 
com parceiros, de acordo com 
as necessidades da startup. As 
ações incluem atenção perso-
nalizada e ajuda com cone-
xões para ajudar na evolução 
e transformação do negócio.

A programação inclui o 

Bootcamp, evento que será 
realizado entre os dias 17 a 
19 de outubro, em São Paulo, 
e terá oficinas e mentorias de 
profissionais de mercado para 
aceleração das práticas de 
vendas e marketing.

Durante o programa, as 
startups poderão utilizar um 
espaço de coworking do Uni-
feb para o desenvolvimento 
dos negócios. As empresas de 
tecnologia da informação Net 
Barretos e Focus Prima atua-
rão como parceiros técnicos 
das startups.

O encerramento está pre-
visto para o dia 9 de dezembro, 
durante o DemoDay, even-
to aberto à comunidade para 
apresentação das soluções de-
senvolvidas durante o progra-
ma pelos empreendedores.

Poupatempo oferece atendimento 
para reconhecimento de paternidade
Ação reforça a parceria do programa de atendimento 

ao cidadão com o Ministério Público Estadual

Sebrae-SP divulga 11 startups 
selecionadas para programa 
de capacitação em Barretos

Acompanhamento segue até o dia 9 de dezembro com o evento de encerramento

A Fundação Procon-SP, vin-
culada à Secretaria da Justiça 
e Cidadania, recebeu na última 
quarta-feira (7) prefeitos, auto-
ridades do legislativo, executivo 
e coordenadores de Procons de 
municípios de São Paulo, para 
mais uma reunião de trabalho e 
assinaturas de convênio.

Foram firmados novos con-
vênios para a criação de Procons 
em mais 5 municípios, incluin-
do Colina. O prefeito Dieb Taha 
esteve presente para a assinatura 
do convênio. O objetivo é forta-
lecer a defesa do consumidor em 
todo o estado.

“A parceria é boa para o Es-
tado de São Paulo e para as pre-
feituras. O bom fornecedor sen-
tirá que vale a pena investir na 
cidade”, disse Fernando Capez, 
diretor executivo do órgão.

Procon-SP firma parceria com Colina 
para abertura de posto municipal
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Barretense é campeão da 12ª Copa Interior de Triathlon
Ao vencer a quarta etapa, realizada no último domin-

go (4), em São Pedro, o triatleta barretense José Sérgio 
Prudente de Oliveira, “Cebola”, conquistou o título an-
tecipado da Copa Interior de São Paulo de Triatlhon - 
categoria 50 a 54 anos – estilo Sprint Triathlon. Cebola 
completou a prova em 1.19.54 hora, que teve 750 metros 
de natação, 20 quilômetros de ciclismo e cinco quilôme-
tros de corrida. Na classificação geral ficou em 12º lugar. 
“Na primeira etapa realizada em Lençóis Paulista fiquei 
em segundo lugar, em seguida conquistei o primeiro lu-
gar em Itatiba e o segundo na terceira etapa em Paulínia. 
Agora, em São Pedro, conquistei o primeiro lugar, tota-
lizando 136 pontos”, contou o atleta. “São seis etapas. 
Teremos ainda mais uma duas, sendo uma em Itatiba no-
vamente e depois em Barra Bonita. Mas, com o que já 
somei não serei alcançado”, explicou Cebola, que é o 20º 
colocado na classificação geral. O triatleta participa das 
competições com apoio da secretaria municipal de Esportes e Lazer de Barretos.

Secretaria de Esportes divulga locais de 
treinos de Basquete Masculino Master

A secretaria municipal de 
Esportes e Lazer de Barretos 
está convidando os interessa-
dos a participarem dos treinos 
de basquete, que são ministra-
dos para homens a partir de 40 
anos, nos CEMEPEs dos bair-
ros América e Derby Clube.

Ingressando nos treina-
mentos, o atleta poderá in-

tegrar a equipe de Barretos, 
que participa da Copa Clube 
Monte Líbano de Basquetebol 
– Rio Preto e ocupa o sétimo 
lugar na classificação geral.

No próximo dia 17, em Rio 
Preto, o time barretense enfren-
ta Tanabi pela última rodada da 
fase regular, definindo os times 
que jogaram entre si, nas oitavas 

de final, no dia 14 de setembro.
O elenco do time de Barretos 

é formado pelos atletas Rogério 
Araújo, Cleber Luís, Carlos Pi-
menta, Andrey Vitta, Sinval, 
Marcos Shiranck, Fernando 
Fernandes, Roberto Júlio, André 
Gomes, Luís Ricardo, Gustavo 
Zucca, Richard Vieira, Dunga 
Araujo e José Luís Nunes. O 
técnico e atleta é o professor de 
educação física, André Gomes.

TREINAMENTOS
No CEMEPE do bairro 

Derby Clube, os treinos acon-
tecem às terças e quintas-fei-
ras, das 20 às 22 horas, e aos 
sábados, das 18 às 20 horas.

No CEMEPE do bairro Amé-
rica, os treinos ocorrem na quar-
ta-feira, das 20 às 22 horas e aos 
domingos, das 10 às 12 horas.




