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13º do Bolsa Família vai beneficiar, 
pelo menos, 3.267 famílias em Barretos

O Ministério da Cidadania 
anunciou nesta quinta-feira 
(11) a 13ª parcela do Progra-
ma Bolsa Família, promessa 
de campanha do presidente Jair 
Bolsonaro. O repasse será rea-
lizado em dezembro para todos 
os beneficiários, seguindo o ca-
lendário regular de pagamento.

O Unifeb, em parceria 
com o escritório regional do 
Sebrae-SP, reuniu no último 
dia 5, alunos, ex-alunos e 
empreendedores de startups 
locais, para o lançamento do 
programa “Incubadora - SP”.

Neste ano serão sete pro-
jetos de startups: “Horta 
da Dane”, “Goglin Head”, 
“TMG”, “APPETTOSA”, 

“BBQ”, “B.Beer” e “Help.
Reforma”, todos supervisio-
nados pelo Sebrae-SP.

A Incubadora - SP do Se-
brae é um programa de inova-
ção de negócios inovadores, 
ou seja, para startups que já 
estão em atividade, com pro-
dutos ou serviços, clientes ati-
vos e que precisam potenciali-
zar o negócio no mercado.

“Durante oito meses, as star-
tups passaram por mentorias no 
espaço maker da instituição, o 
FEB 360º. A cada 30 dias eles, 
os donos das startups, têm de-
safios propostos e buscam solu-
cioná-los com o apoio de nossos 
especialistas e mentores locais”, 
explicou o analista do Sebrae-
-SP, Guilherme Sanchez. (Foto: 
Milton Figueiredo)

Neste sábado (13), o Rotary 
Club de Barretos reunirá de-
zenas de voluntários em mais 
uma ação de solidariedade, 
promovida pelo Instituto GPA.

O Rotary participará da 
campanha Páscoa Solidária, 
que tem como objetivo sen-
sibilizar os clientes e cola-
boradores das lojas do Gru-
po Pão de Açúcar, a doarem 
chocolate para presentear 
crianças e famílias atendidas 
por instituições assistenciais.

Em Barretos, os voluntá-
rios estarão mobilizados das 8 
às 20 horas, na unidade do Ex-
tra Hiper promovendo a arre-
cadação de chocolates em prol 
das crianças, jovens, idosos e 
familiares, os quais terão uma 
Páscoa Solidária e mais feliz.

Para Amadeu Ferreira 
Dutra, presidente do Rotary, 
a iniciativa faz toda a diferen-
ça no cotidiano das crianças 
e adolescentes. A meta é arre-
cadar 310 ovos de chocolates. A Tereos, segunda maior 

produtora mundial de açúcar, 
abriu inscrições para o seu 
programa de estágio Jovens 
Talentos nesta quinta-feira 
(11). São 50 vagas para atuar 
em uma das sete unidades lo-
calizadas nas cidades de Co-
lina, Guaíra, Olímpia, Pitan-
gueira, Severínia e Tanabi.

Nesta edição, o programa 
oferece oportunidades para es-
tudantes de ensino superior de 
diversas áreas, de Humanas a 
Exatas, como Administração, 
Agronomia, Comércio Exte-
rior, Contabilidade, Economia, 

Engenharia Agronômica, En-
genharia Agrícola, Engenharia 
Química, Engenharia de Ali-
mentos, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Elétrica, Engenha-
ria Eletrônica, Engenharia Me-
cânica, Engenharia Mecatrô-
nica, Engenharia de Produção, 
Publicidade, Comunicação So-
cial, Relações Internacionais, 
Química e Nutrição/Alimentos.

Os requisitos para os candi-
datos são inglês ou francês em 
nível intermediário, domínio 
de ferramentas de informática 
e disponibilidade para esta-
giar seis horas por dia, de se-

gunda a sexta-feira, nas áreas 
de Supply Chain, Negócios 
Agrícolas, Agrícola, Indús-
tria, Comercial, Processos de 
Transformação, entre outras.

 O programa terá início em 
agosto e com uma duração de 11 
meses. Entre os benefícios estão 
bolsa-auxílio, plano de saúde, se-
guro de vida, transporte, refeições 
na empresa e vale-alimentação.

INSCRIÇÃO
Para se inscrever, os interes-

sados deverão acessar o portal 
www.vagas.com.br/tereos_jo-
venstalentos  clicar no link 
“Programa Jovens Talentos”.

Está agendada para esta sexta-feira 
(12), a eleição para a formação da nova 
diretoria do LBF (Liga Barretense de Fu-
tebol). A votação deve acontecer entre 
19 e 21 horas, na sede da liga, na rua 
8 esquina da avenida 7. Três chapas 
concorrem nesta eleição. A chapa 1 é li-
derada por Osmir Duarte Peixoto (Titão), 
atual presidente da entidade esportiva. 
A chapa 2 é liderada por Davi Aparecido Alcides (Davi da ONG) e a 
chapa 3 é liderada por Edilson Almeida Bento (Gilsinho). A eleição terá 
voto aberto e secreto, com 34 presidentes de clubes do futebol amador 
de Barretos, tendo direito a voto. Quem vencer as eleições já assume a 
presidência, tendo o trabalho de organizar o campeonato de 2019, que 
conta agora com repasses feitos pela secretaria municipal de Esportes, 
sem recursos próprios, como ocorria há três anos.

Benefício será pago em dezembro para todos os beneficiários
Por enquanto, o pagamen-

to beneficiará 3.267, já que até 
dezembro esse número pode 
aumentar, como ocorreu no 
ano passado. Dados do, então, 
Ministério do Desenvolvimen-
to Social (MDS) mostram que 
entre janeiro e dezembro do 
ano passado, o número de fa-

mílias barretenses cadastradas 
no programa cresceu 7,8%.

Esse crescimento gerou um 
aumento de 3.031 para 3.267 
de famílias que passaram a ser 
beneficiadas pelo programa, 
fazendo crescer, também, o 
valor repassado pelo governo 
federal para o pagamento das 

Unifeb recebe programa de Incubadora 
para Startups em parceria com Sebrae-SP

Rotary faz neste sábado a 
campanha Páscoa Solidária

Em 2018, a campanha arrecadou chocolates 
para quatro entidades assistenciais

famílias em Barretos.
Em janeiro de 2018 o re-

passe foi de R$ 536.581,00, 
valor que subiu para R$ 
615.031,00 em dezembro. Em 
dezembro passado, o valor 
médio do benefício pago no 
município foi de R$ 188,25.

O programa atende às famí-
lias que vivem em situação de po-
breza e de extrema pobreza, com 
renda per capita de até R$ 89,00 
mensais e entre R$ 89,01 e R$ 
178,00 mensais (com crianças ou 
adolescentes de 0 a 17 anos).

Tereos abre inscrições para programa de estágio 2019

Três chapas concorrem, hoje, na 
eleição da Liga Barretense de Futebol
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Opinião

» A PARTEIRA E A DOULA, SEGUNDO WILSON
O vereador Wilson Aparecido (PSDB) ficou admira-

do com a evolução e a tecnologia. Contou que no tempo 
dele e do colega Otávio Garcia (DEM), havia Parteiras, 
e, hoje, há Doula. Projeto que permite a presença da 
Doula em maternidades e hospitais foi aprovado pelo 
Legislativo barretense.

» ATENDIMENTO AOS IDOSOS É QUESTIONADO
O tucano Almir Neves (PSDB) pediu informações ao 

prefeito Guilherme Ávila (PSDB) sobre o atendimento 
preferencial imediato e individualizado dos idosos, junto 
aos órgãos públicos e privado.

» LUPA QUER SABER DE ATIVIDADES 
A relação de todos os locais onde são proporcionadas 

atividades voltadas para a terceira idade, foi solicitada à 
prefeitura pelo vereador Lupa (DEM).

» NÃO RESOLVEU, TROCA! - DIZ UEBE
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) entende que se um 

vereador foi eleito algumas vezes e não resolveu nada, “tá 
na hora de mudar”.

» OTÁVIO SOLICITA DOAÇÃO DE TERRENO
O vereador Otávio Garcia (DEM) solicitou para a pre-

feitura enviar à Câmara um projeto de lei autorizando a 
doação de terreno para a construção da sede própria da 
ABAVIN (Associação Barretense Vida Nova).

» DUTRA SUGERE ISENÇÃO PARA DOADORES DE 
SANGUE

O vereador Dutra (PSDB) entende que a prefeitura 
deve isentar doadores de sangue do pagamento de inscri-
ção em concursos públicos municipais.

» CARLÃO PEDE REVISÃO NA ABERTURA DO CALÇADÃO
Vereador Carlão do Basquete (PROS) quer que o prefei-

to reveja o posicionamento quanto à abertura do calçadão.

» MELHORIAS NO MONUMENTAL DOS LAGOS
A construção de vestiário no campo de futebol da Região 

dos Lagos foi sugerida pelo vereador Euripinho (PDT).

» SEGUNDA-FEIRA TEM SESSÃO DA CÂMARA
Câmara Municipal confirmou para segunda-feira (15), 

às 20 horas, mais uma sessão ordinária. Na pauta, projeto 
de lei do vereador Dutra (PSDB), que proíbe a contratação 
de atletas de outros municípios para representar Barretos 
em competições esportivas.

» GUARDA DEITADO NAS TRÊS BARRAS
A implantação de lombada redutora de velocidade, na 

vicinal que liga o município à comunidade rural das Três 
Barras, foi sugerida pelo vereador Fabrício Lemos (PSL).

» AS DÍVIDAS DOS BANCOS COM A PREFEITURA
Informações sobre dívidas tributárias das instituições 

financeiras com o município foram solicitadas pelo verea-
dor Paulo Correa (PR).

» VEREADORA PEDE INFORMAÇÕES À PREFEITURA
Pedido de informações sobre o início das obras de ae-

ração superficial nas lagoas da estação de tratamento e 
esgoto DAMA em Barretos - 1ª etapa, foi solicitado à pre-
feitura pela vereadora Paula Lemos (PSB).

» POLÍTICO BARRETENSE NA PAUTA DA SEMANA
Será que o eleitorado vai pegar algum político barre-

tense para “Cristo” na próxima semana santa?

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Jesus - O homem 

mais amado da história”, do jornalista Rodrigo Alvarez, 
publicado pela editora Leya.

Barry Rassin
Presidente do Rotary 

International.

100 dias de Governo Bolsonaro
O cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Augusto Prando, apre-
sentou nesta semana, sua visão sobre os primeiros meses do governo do presidente da República, Jair Bol-

sonaro, a qual reproduzimos no nosso espaço de opinião desta opinião. Vale ler e refletir sobre o tema.
O Governo de Jair Bolso-

naro apresenta o pior índice 
de aprovação de um presiden-
te recém-eleito, desde Collor.

Com isso, nesses primeiros 
100 dias de ação a chamada “lua 
de mel” com a opinião pública 
foi inexistente e, por incrível 
que pode parecer, praticamen-
te todos os problemas e crises 
enfrentadas foram geradas den-
tro do próprio governo, seja 
por declarações desastradas de 
Bolsonaro, de seus filhos, de 
seus ministros ou de membros 
de seu partido, o PSL.

A maioria dos analistas, 
portanto, avaliam como nega-
tivos esses 100 primeiros dias, 
seja no plano nacional ou in-
ternacional. Os bolsonaristas, 
que são diferentes dos eleitores 
de Bolsonaro, correm para afir-
mar que é pouco tempo, que o 
estrago do lulopetismo foi bem 
grande e estendeu por 16 anos.

Há, apenas, parte de verda-
de na afirmação. Os 100 dias 
de um governo é uma amos-
tra, como, para o médico, uma 
amostra de sangue.

Não se retira todo o sangue 
de um paciente para detectar 
uma doença, como não se es-
pera metade de um mandato 
para se avaliar as ações go-
vernamentais.

Em termos positivos, há 
dois ministros que dão susten-
tação racional ao governo: Pau-
lo Guedes, na Fazenda, e Sérgio 
Moro, na Justiça. O primeiro se 
esforça para dar conteúdo e for-
ma à Reforma da Previdência e 
o segundo apresentou um paco-
te anticrime, que já sofreu des-

caracterização e está em com-
passo de espera, tendo perdido 
força política.

Outro ponto a ser destacado 
é a racionalidade e certa estabi-
lidade oriunda no núcleo militar 
do governo e, ainda nesta seara, 
a boa atuação do vice-presiden-
te, Hamilton Mourão.

Já o presidente Jair Bol-
sonaro, só na última semana, 
fez um gesto de aproximação 
com os líderes dos partidos 
político, porque até há pou-
co todos eram chamados de 
membros da “velha política”.

Deu-se, assim, nestes pri-
meiros meses, a manutenção 
de um discurso de campanha 
e, por isso, Bolsonaro não 
compreendeu a liturgia do 
cargo e nem a importância do 
papel de liderança que o pre-
sidente da República exerce.

O fato de Bolsonaro gostar e 
se dar bem nas redes sociais fez 
com ele continuasse a se con-
centrar naquele público que já 

lhe é fiel, já convertido, deixan-
do de lado os demais brasileiros.

As confusões entre interesses 
familiares e do Estado foram, 
inúmeras vezes, sentidos, até o 
ponto de um ministro de Estado 
ser demitido por antipatia de um 
dos filhos do presidente.

Muitos dos seus ministros 
– sem a liderança do presi-
dente – foram de uma incom-
petência singular, falando 
bobagens, paralisando seus 
ministérios e, também, apre-
sentando currículos inverídi-
cos em suas biografias.

O pior, em tudo, foi con-
jugar a retórica de campanha 
com a falta de articulação po-
lítica, que não foi feita nem 
pelo presidente e nem por 
seus ministros ou por líderes 
de seu partido.

Aliás, o PSL mostrou-se 
um amontoado de personali-
dades, mas sem organicidade 
e uma liderança capaz de dar 
sentido e rumo às dimensões 

da política, seja no parlamen-
to, seja junto à sociedade.

No plano internacional, as 
declarações de intenções fo-
ram, muitas vezes, no sentido 
oposto da tradição de nossa 
diplomacia e as visitas presi-
denciais (Davos, EUA, Chile e 
Israel) trouxeram mais proble-
mas que soluções até agora.

Houve, enfim, um governo 
sem líder, um presidente e mi-
nistros mais ligados às posições 
ideológicas do que capazes de 
governar com estratégia.

Esses 100 primeiros dias 
foram ruins. Pode, se quise-
rem, melhorar, mas depen-
derá de esforço individual e 
coletivo. Talvez, a síntese do 
governo tenha sido o ministro 
demitido da Educação, Ricar-
do Vélez Rodriguez: despre-
parado, confuso, ideológico e 
inoperante.

Bolsonaro deverá assumir as 
rédeas de seu governo ou, então, 
outros poderão fazer isso.

Imunização salva milhões
Quando viajei para Mada-

gascar no final de fevereiro, fi-
quei sabendo mais sobre o surto 
de sarampo que, de acordo com 
relatórios da Organização Mun-
dial da Saúde, já matou mais de 
900 pessoas desde setembro.

Um dos principais motivos 
por trás desta epidemia é o bai-
xo índice de vacinação contra 
a doença. Este é um dos inú-
meros exemplos que mostram 
a importância das vacinas e 
como, sem elas, uma doença 
pode se tornar devastadora.

A imunização salva mi-
lhões de vidas todos os anos. 
As vacinas são uma das inter-
venções de saúde mais bem-
-sucedidas e custo-eficientes, 
mas a situação em Madagas-
car é apenas um dos muitos 
exemplos recentes que mos-
tram que as doenças evitáveis 
por vacina ainda persistem.

Por isso, espero que vocês 
me ajudem a divulgar a im-
portância da vacinação duran-
te a Semana Mundial de Imu-
nização, de 24 a 30 de abril.

Como rotarianos, sabemos 
em primeira mão que as vaci-
nas funcionam. Nós já contri-
buímos com mais de US$ 1,9 
bilhão e inúmeras horas de 

trabalho voluntário para pro-
teger mais de 2,5 bilhões de 
crianças contra a pólio.

Em novembro, me juntei ao 
dr. Tunji Funsho, presidente da 
Comissão Nacional do Pólio 
Plus da Nigéria, e rotarianos 
locais em Abuja, para traba-
lhar na Clínica Médica Garki.

É uma experiência muito 
poderosa saber que, com ape-
nas duas pequenas gotas de 
vacina, você está ajudando a 
proteger crianças contra uma 
doença terrível. Jamais vamos 
nos esquecer da expressão 
que cada mãe tinha no rosto 
quando viam que o Rotary es-
tava salvando seu filho.

Como um dos últimos três 
países onde a pólio ainda é en-
dêmica, a Nigéria está fazen-
do um excelente trabalho no 
combate desta doença.

Na região de Borno, con-
seguimos vacinar o dobro de 
crianças em regiões de difícil 
acesso, em outubro de 2018, 
do que no ano anterior. Isso 
significa que alcançamos cerca 
de 100.000 crianças que ante-
riormente não teriam sido imu-
nizadas. Além disso, há mais 
de dois anos e meio que ne-
nhum caso do vírus selvagem 

da pólio é reportado na Nigé-
ria, e em breve o país poderá 
ser declarado livre da doença.

O tempo em que passamos 
na Clínica Médica Garki foi um 
lembrete importante de que, em-
bora o Rotary tenha alcançado 
grande progresso, a luta contra a 
pólio ainda não terminou.

A Semana Mundial de Imu-
nização é uma excelente oportu-
nidade para divulgar nossa cau-
sa. Espero que vocês se juntem 
a nós para continuar apoiando 
nossos esforços, até que a pólio 

seja eliminada para sempre.
Surto de Sarampo acometeu a população de Magascar na África
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Ainda não conhece a Lanchonete do Rancho do 
Peãozinho? Então aproveite este fim de semana 
para organizar aquele passeio em família. No car-
dápio estão espetinhos, salgados, pipoca, biscoito 
de polvilho, tortinhas salgadas, pão de queijo, pas-
téis, hambúrguer e cupcake. Anota aí o horário de 
funcionamento: sábados e domingos das 9h às 17h.

Laura Nicodemos, Cleber Santos, Yoshida Ribeiro e Eduardo de Paulo. 
Quando esse quarteto se encontra é sinal de muita curtição, numa vibe incrível, 

nas melhores pool party do interior paulista. Tudo de bom!!!

Sérgio Elois e Viviane Castro, escolheram Sueli Machado e Vinícius Castro para serem 
padrinhos da Manuela de 5 meses. O batizado aconteceu na Igreja Santo Antônio 

de Pádua no Cristiano Carvalho e a bênção foi do Padre Deonísio Helko.

A quinta-feira (11/04), foi de parabéns para o em-
preendedor Otávio Isidoro. Data essa comemorada 
ao lados dos pais, Reginaldo Ferreira e Alba Regina, 

dos irmãos Paulo Henrique e Thiago, e claro, da 
namorada Adriana Corrêa. Felicidades Otávio!!!

No último sábado (06), a toda fashion e cheia 
de estilo, Mariana Ramos, completou mais 
um ano de vida. A data foi bastante come-

morada ao lado dos pais, Augusto e Karlene, 
e do irmão Augusto Neto. Parabéns!!!

Esse ano, as candidatas e candidatos a Miss & Mister Rodeio Brasil se dividirão entre Barre-
tos e Olímpia nos dia 04 a 06 de julho. Em Olímpia, eles passarão pela prova classificatória 
de Melhor Corpo (com desfile em traje de banho) na Praia do Mirante, uma praia artificial 

de águas quentes. A final acontece no dia 06 de julho, a partir das 18h, na Praça de Alimen-
tação do North Shopping Barretos. Na foto, a Miss e o Mister Rodeio Brasil 2018, Tatiana 

Soares e João Vitor Pedro. Foto Jean Teixeira // do Mister - Divulgação.

Destaque para Welington Ne-
ves que sempre comemora seu 

aniversário viajando, e dessa 
vez não foi diferente, e o desti-
no foi La Isla Saona, República 

Dominicana. Sucesso!!!

Destaque para o cantor Kleyson Nascimento. 
De Cafelândia SP, ele chegou em Barretos há 
14 anos. No início passou dificuldades, não 

tinha onde morar ou mesmo se alimentar, mas 
acreditou nos seus sonhos e colocou para fora 

sua voz, e de bar em bar está conquistando 
seu espaço. Atualmente constituiu família, 

esposa e 3 filhos e vive do que mais gosta de 
fazer música. História bonita de contar!!!

Nereu Luiz Brito está de férias, curtindo em 
Fortaleza, onde super indica o Ceará, e claro, não 

deixar de ir em um show de Stand Up Comedy, 
uma das grandes atrações da região. Na foto, ele 

está ao lado do humorista Tirulipa. Sucesso!!!
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O prefeito Guilherme 
Ávila recebeu na última ter-
ça-feira (9), em seu gabine-
te, o Troféu Acampamento 
dos Desbravadores, entregue 
pelo pastor Udolcy Zuko-
wsky, coordenador do even-
to realizado pela Igreja Ad-
ventista, em Barretos.

O troféu, alusivo ao 
acampamento, foi entregue 
junto com uma Bíblia, distri-
buída e utilizada pelos par-
ticipantes. O pastor agrade-
ceu, mais uma vez, o apoio 
da prefeitura e elogiou a in-
fraestrutura da cidade para 
sediar o evento, que aconte-
ceu no Parque do Peão.

“Este troféu, que foi en-
tregue para todos os Clubes 
Desbravadores participantes 
do acampamento, num total 
de 2.332, entregamos tam-
bém para diretoria do Clu-
be Os Independentes, junto 
com a Bíblia, que teve 200 
unidades. Somos muito gra-
tos a toda cidade pela acolhi-
da”, afirmou Zukowsky.

O pastor disse que Bar-

Um veículo utilitário, zero 
quilômetro, com valor aproxi-
mado de R$ 66 mil, está sen-
do utilizado desde o final de 
abril, pela secretaria muni-
cipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, graças a doação da 
Câmara Municipal.

O vereador Leandro Anas-
tácio, ex-presidente do Legisla-
tivo, foi conhecer o automóvel 
na última semana e esteve con-
versando com uma das servido-
ras que mais o utiliza, a bióloga 
Milena Carvalho.

O valor do carro foi con-
quistado junto a Câmara no 
final da gestão de Anastácio. 
Em janeiro deste ano, o cheque 
referente à devolução da verba 
economizada pela presidência 
foi repassado à prefeitura para 
a compra do utilitário.

“O carro veio para agili-
zar o atendimento às muitas 
demandas da Secretaria e au-
xiliar no trabalho tanto de fis-

A Câmara Municipal de 
Barretos aprovou, por una-
nimidade, o projeto de lei 
que permite doulas (antigas 
parteiras) em hospitais du-
rante o parto. O projeto é de 
autoria do vereador Raphael 
Dutra (PSDB).

A proposta foi aprovada na 
sessão ordinária de segunda-
-feira (8) e aguarda para ser 
sancionada pelo prefeito Gui-
lherme Ávila. Doulas (as an-
tigas parteiras) são assisten-
tes que prestam auxílio físico 
e emocional às mulheres na 
hora do parto.

A proposta quer garantir 
o auxílio para parturientes de 
hospitais públicos e privados 
do município. Além disso, a 

Na última terça-feira (9) foi aprovado, pelo Senado 
Federal, um projeto de lei oriundo da Câmara dos De-
putados, que autoriza autoridades policiais determina-
rem a aplicação de medidas protetivas de urgência, a 
mulheres vítimas de violência doméstica no contexto 
da Lei Maria da Penha. Com a medida, delegados po-
derão determinar o afastamento do agressor da casa 
onde mora com a mulher, desde que na comarca não 
haja juízo. Policiais também poderão aplicar tais me-
didas, caso não haja delegacia disponível no momen-
to da denúncia. Em vários municípios brasileiros não 
há juiz fixo. De acordo com o doutor em Direito e Pro-

cesso Penal e professor do Mackenzie, Edson Knippel, a medida é importante na medida em que compreen-
de a urgência de proteção à vítima. “A mulher, muitas vezes, não pode aguardar 48 horas regulamentadas 
pela Lei Maria da Penha sob um risco iminente à própria vida”, defende. Knippel explica que a ação seguiria 
o fluxo acelerado, mais ou menos, como o flagrante, onde a autoridade policial prende, já comunica o juiz 
e a partir daí exerce um controle judicial. “As medidas terão o prazo de 24 horas para chegar ao juiz para a 
decisão. O projeto segue para sanção presidencial e, caso aprovado, torna-se lei no ordenamento jurídico.

Vereadores aprovam projeto de lei que 
permite “parteiras” em hospitais de Barretos

doula pode acompanhar a mu-
lher durante a gestação, durante 
o parto e também no pós-parto.

“São profissionais que você 
pode ter nas casas de referên-
cia às mulheres grávidas ou até 
no acompanhamento da gravi-
dez, para que possam ter um 
parto tranquilo. Percebemos 

um índice grande de jovens 
grávidas. Elas não vão muito 
bem preparadas para o parto”, 
comentou o vereador.

Dutra ressaltou que após a 
aprovação de segunda-feira, o 
parlamentar contou que diversas 
doulas (que já fazem o serviço 
de forma gratuita e voluntária) o 

procuraram aprovando a ideia.
“É uma luta pela humani-

zação do parto e a diminuição 
dos procedimentos cirúrgicos 
que são feitos nas mulheres e 
também trazer mais dignidade 
para este momento importante 
que é o nascimento”, justificou 
o autor do projeto.

Prefeito de Barretos recebe Troféu 
Acampamento dos Desbravadores
Homenagem foi entregue pelo pastor Zukowsky na última terça-feira

retos está apta a receber no-
vamente o evento. “Sou um 
grande defensor de voltamos 
aqui, por tudo que o muni-
cípio nos oferece de infraes-
trutura e condições para as 
atividades”, destacou, enfa-
tizando que 75% dos desbra-

vadores da América Latina 
estão no Brasil.

Guilherme Ávila elogiou 
tão grandioso evento e frisou 
que Barretos sempre esta-
rá de braços abertos para re-
ceber o acampamento e aco-
lher os desbravadores.

Veículo doado pela Câmara já está em 
uso na secretaria de Meio Ambiente

calização, quanto de execução 
dos projetos da Secretaria”, 
disse a bióloga.

O vereador Leandro Anas-
tácio fez questão de ressaltar 
a transparência no uso do di-
nheiro público. “O que foi 
economizado pela Câmara na 
verba repassada pela prefeitu-
ra, pode ser visto pela popu-
lação em atividade. O veículo 

está devidamente identifica-
do”, observou o vereador.

O secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Marco Antônio Carvalho Fer-
reira, destacou que o veículo 
é de fundamental importância 
para a qualidade do serviço pú-
blico prestado pela secretaria, 
localizada na Fazenda Munici-
pal, na Estrada das Contendas.

Aprovado no Senado, projeto que amplia 
proteção contra violência doméstica
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Na última semana, dezenas 
de estudantes do Unifeb parti-
ciparam da palestra sobre pro-
grama de estágio e trainees da 
“SR Embalagens”, empresa 
local que fabrica embalagens 
plásticas flexíveis, atendendo 
aos mais diversos segmentos 
comerciais e industriais.

A empresa destina vagas 
para alunos dos cursos de Ad-
ministração, Ciências Contá-
beis e Sistema de Informação, 
além dos cursos de engenha-
rias oferecidos pela instituição.

“Esse programa visa à in-
serção do jovem no mercado 
de trabalho, sendo que a par-
tir daí eles ganham mais co-
nhecimento, pois colocam em 

Marcus Cirillo já está em 
Barretos desde a última terça-
-feira (9), coordenando pes-
soalmente todos os preparati-
vos das duas sessões do stand 
up que faz neste sábado, dia 
13 de abril, na Arena do Está-
dio do Parque do Peão.

Os dois espetáculos resul-
tarão no primeiro DVD do 
humorista, “Do inteiro para o 
mundo”, e toda a renda obtida 
na venda de ingressos será des-
tinada ao Hospital de Amor. 
Além disso, parte da renda ob-
tida no bar montado no parque  
será doada à Santa Casa de Mi-

sericórdia de Barretos.
Marcus Cirillo antecipou 

que escolheu Barretos, mais 
especificamente a arena de ro-
deios do Parque do Peão, por 
considerar a cidade “a capital do 
interior”, em função da realiza-
ção do maior evento do país em 
homenagem à cultura sertaneja.

A primeira sessão do stand 
up começa às 20 horas e a se-
gunda às 22 horas. Os ingres-
sos serão vendidos até nesta 
sexta, dia 12, porque na hora 
do evento não haverá bilhete-
ria, para garantir a qualidade 
da produção do DVD e o con-

forto da plateia, que será aco-
modada em mesas e cadeiras 
montadas no meio da arena.

Os ingressos podem ser 
comprado no site www.sym-
pla.com.br, no Samaúma 
American Bar, e na unidade 
Não Mais Pelo do North Sho-
pping Barretos.

A noite conta ainda com 
show da dupla Filipe & Thiago, 
animando o lounge montado, 
exclusivamente, para a platéia 
das duas sessões. Uma apresen-
tação pocket será no intervalo 
entre as sessões e o show com-
pleto, após a segunda sessão.

Show beneficente do humorista Marcus Cirillo 
acontece neste sábado no Parque do Peão

Ingressos serão vendidos antecipadamente até nesta sexta e toda a renda vai para o Hospital de Amor

Unifeb promoveu palestra 
sobre programa de estágio
Evento teve parceria da SR Embalagens

prática na empresa o que eles 
aprendem aqui na universida-
de. Todos os alunos passarão 
por um processo seletivo, de 
onde sairão os contratados 
como estagiários, com estágio 

de dois anos. Para os trainees 
o contrato é de um ano”, ex-
plicou a assistente de RH e 
recrutadora da SR Embala-
gens,  Beatriz Baston. (Foto: 
Nivaldo Jr)
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PRECISA-SE DE 
MARCENEIRO

Com experiência e 
referência e ajudante 

de marcenaria

CONTATO 
(17) 3322-4379

ENDEREÇO 
Av. 7 - nº 1241 
(Esq. com a 28) 

Bairro: Fortaleza

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) concluiu a aná-
lise técnica sobre a renovação 
antecipada do contrato de 
concessão da malha ferroviá-
ria paulista.

A análise realizada pela 
Secretaria de Fiscalização de 
Infraestrutura Portuária e Fer-
roviária não colocou grandes 
obstáculos à assinatura de um 
termo aditivo, que foi finaliza-
da no último dia 28 de março.

Os técnicos do tribunal 
analisaram e entenderam não 
haver “qualquer indício de 
que os estudos ora em análise 
estejam em desconformidade 
com a política pública concer-
nente ao transporte ferroviá-
rio”. Agora o próximo passo é 
a manifestação do Ministério 
Público de Contas e, em se-
guida, o processo seguirá ao 

relator do TCU para que seja 
analisado e apreciado por to-
dos os ministros do tribunal 
em plenário.

Os investimentos na malha 
ferroviária paulista deverão ul-
trapassar R$ 6 bilhões e de acor-
do com parecer técnico apro-
vado pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), 
após assinatura do contrato de 
concessão, o cronograma da 
Concessionária Rumo é para 
que a recuperação e moderniza-
ção do ramal Pradópolis-Barre-
tos-Colômbia ocorra no segun-
do ano, com um investimento 
de R$ 32 milhões.

O ramal Pradópolis-Bar-
retos apresenta uma extensão 
de 138 quilômetros e o ramal 
Barretos-Colômbia conta com 
47 quilômetros.

“É uma boa notícia para a 

região de Barretos na questão 
logística, pois o ramal a ser 
recuperado chega até o Por-
to de Santos. Além do mais, 
o custo do frete cobrado pe-
las operadoras nas ferrovias, 
é mais barato em relação ao 
transporte rodoviário”, co-
mentou o vereador Paulo Cor-
rea, que acompanha de perto 
o trabalho para a recuperação 
da malha ferroviária em Bar-
retos e região.

“Agradeço ao deputado 
federal e presidente da Frente 
Parlamentar Mista de Infraes-
trutura Viária e Mobilidade 
Urbana, Márcio Alvino (PR), 
pelo empenho e acompanha-
mento de todo o processo de 
renovação antecipada do con-
trato de concessão da malha 
ferroviária paulista”, acres-
centou Paulo Correa.

Para progredir, Brasil deve 
buscar redução da desigualdade

Pesquisa da Oxfam mostra 
dados da percepção de brasi-
leiros sobre questões raciais, de 
gênero e classe, e conclui que a 
população é a favor do aumento 
de impostos para a elite e contra 
a redução o Estado.

A maioria dos brasileiros 
acredita que o progresso do 
país está diretamente ligado à 
redução da desigualdade eco-
nômica entre ricos e pobres.

A conclusão é da pesquisa da 
Oxfam Brasil, divulgada na últi-
ma segunda-feira (8), que buscou 
identificar a percepção dos brasi-
leiros sobre questões raciais, de 
gênero e classe. O estudo também 
mostra que a população é a favor 
do aumento de impostos para a 
elite e contra a redução do Estado.

Entre outros dados avalia-
dos, a pesquisa mostra que 77% 
dos brasileiros defendem um 
aumento de impostos dos ricos 
para custear políticas sociais, que 
70% acreditam que o racismo 
interfere na contratação de um 
trabalhador e 64% acham que as 
mulheres ganham menos por se-
rem mulheres.

A ONG também apresenta 
outro dado importante: 84% dos 
brasileiros rejeitam o Estado mí-
nimo, defendido pelo liberalismo.

TCU dá aval à Rumo para renovação antecipada de 
contrato de concessão da malha ferroviária paulista

Ramal ferroviário Pradópolis-Barretos-Colômbia está no cronograma da Rumo

A secretaria municipal de 
Cultura está convidando to-
dos barretenses para a apre-
sentação do espetáculo “A 
Paixão de Cristo 2019”, que 
apresentado no próximo do-
mingo, dia 14 (Domingo de 

“A gente quis testar a redução 
da distância entre os muito ricos 
e os muito pobres. Isso tem gran-
de apoio social”, explicou Rafael 
Georges, coordenador de campa-
nha da Oxfam Brasil.

A pesquisa também aponta 
que a população considera que 
é hora de os setores mais privile-
giados da sociedade tenham mais 
responsabilidade com o desen-
volvimento; portanto, com a re-
dução da desigualdade, do país.

“O brasileiro quer um Estado 
que trabalhe a questão da tribu-
tação e que possa arrecadar mais 
impostos daqueles que ganham 
mais, para distribuir àqueles que 
têm menos”, disse a diretora exe-
cutiva da Oxfam, Kátia Maia.

A meritocracia também é 
rejeitada pelo povo, segundo a 
entidade. A pesquisa mostra que 
58% não acreditam que depen-
dem apenas de si mesmos para 

se darem bem na vida.
“Não existe unanimidade 

sobre mérito ser capaz de pro-
vocar a mobilidade social, ou 
seja, discordam de que uma 
pessoa pobre que trabalha mui-
to tem as mesmas chances de 
um rico que trabalha muito”, 
afirmou Rafael Georges.

Levando em consideração o 
resultado da pesquisa, a Oxfam 
faz algumas recomendações, 
como revogar o teto de gastos, 
reverter as perdas causadas pela 
reforma trabalhista e fazer uma 
reforma previdenciária que, 
realmente, ataque os privilégios 
de alguns setores da sociedade.

A ONG também aponta que 
são necessárias políticas públi-
cas e iniciativas privadas que 
combatam com veemência o ra-
cismo institucional e promovam 
a igualdade de gênero. (Fonte: 
Rede Brasil Atual)

Espetáculo “A Paixão de Cristo 2019” está 
confirmado para o próximo domingo

Ramos), às 19h30, no Recinto 
Paulo de Lima Correia, com 
entrada gratuita.

Antes do espetáculo será 
realizado um ato ecumênico 
celebrado pelo bispo dioce-
sano de Barretos, dom Mil-
ton Kenan Júnior, e o pastor 
André Ribeiro de Mendonça, 
representando o Conselho de 
Pastores do município.

Com roteiro inédito de 
Milton Figueiredo, o espetá-
culo tem direção executiva 
do secretário de Cultura, João 
Batista Chicalé; produção 
executiva de Sueli Fernandes; 
direção artística de Reinaldo 
Costa; e assistência de direção 
de Alexandre Tarasinsky.

A produção 2019 é estre-
lada por mais de 40 atores de 
Barretos e um de Bebedouro, 
que participam voluntaria-

mente, entre estreantes e ex-
perientes, com destaque para 
a participação de diversas fa-
mílias que, juntas, integram o 
elenco do espetáculo.

O espetáculo será reprodu-
zido de acordo com os moldes 
tradicionais da história, ence-
nados por gerações em todo o 
mundo, mas o texto deste ano 
conta com cenas extra-bíblicas.

Dentre as cenas extras es-
tão o diálogo de Adão e Eva 
após a expulsão dos dois do 
paraíso; os milagres com a 
filha de Jairo e a Mulher he-
morrágica; os acontecimentos 
que sucederam as três nega-
ções de Cristo por Pedro; a 
forma como Maria soube da 
traição de Judas e da prisão de 
Jesus; e o destino dos apósto-
los e o momento em que Jesus 
aparece para Tomé.
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O projeto de lei comple-
mentar 143/2018, mais co-
nhecido como PLC dos 30 
dias, foi aprovado  na última 
quarta-feira, dia 10, pela Co-
missão de Assuntos Sociais 
do Senado Federal.

O projeto estabelece que, 
nos casos em que a principal hi-
pótese diagnóstica seja a de cân-
cer, os exames necessários para 
confirmação devem ser feitos no 
prazo máximo de 30 dias.

Agora, a determinação se-
gue para votação em regime 
de urgência no Plenário do 
Senado e deve ser votado na 
semana que vem. A partir da 
aprovação, será adicionado um 
parágrafo à Lei nº 12.732 de 
2012, conhecida como Lei dos 
60 Dias, que determina que o 
tratamento oncológico deva 

iniciar em até 60 dias a partir 
da confirmação do diagnóstico 
do câncer registrado em exame 
anatomopatológico.

A rede pública de saúde 
passará, portanto, a dispor 
do prazo máximo de 90 dias 
entre a identificação dos pri-
meiros sintomas do câncer e o 
início do tratamento.

O avanço da pauta é mais 
uma conquista da Federação 
Brasileira de Instituições Fi-
lantrópicas de Apoio à Saúde 
da Mama (FEMAMA) e suas 
ONGs associadas.

O projeto foi votado por 
conta de mobilização encabe-
çada pela Associação de Mu-
lheres Mastectomizadas de 
Brasília (Recomeçar). “Desde 
a proposição do projeto, há 
mais de 5 anos, estamos lutan-

do por sua aprovação. O pe-
ríodo de confirmação do diag-
nóstico é uma necessidade 
urgente que certamente terá 
grande impacto sobre a assis-
tência aos pacientes com cân-
cer no Brasil”, afirma Maira 
Caleffi, presidente voluntaria 
da FEMAMA.

“Atualmente, há uma lacu-
na que prejudica a lei. Por não 
ter definido um prazo para a 
fase de investigação da doen-
ça, os pacientes esperam mui-
to tempo até obterem a confir-
mação do câncer em biópsia, 
o que diminui expressivamen-
te as chances de cura. Com 
a aprovação, será possível 
proporcionar um tratamento 
mais assertivo aos pacientes 
e muitas vidas serão salvas”, 
justifica Maira Caleffi.

Dos idosos a criançada, 
em pleno século XXI, é difí-
cil quem não tenha se rendido 
às vantagens e velocidade da 
tecnologia e não passe horas 
conectado em smartphones, 
tablets ou notebooks.

De acordo com o levanta-
mento 2018 Global Digital, o 
brasileiro é o povo mais conec-
tado do mundo. Mas esses ele-
trônicos que facilitam a nossa 
comunicação e acesso à infor-
mação, também podem trazem 
males visíveis ao nosso corpo.

É cada vez mais comum 
presenciar pessoas cometendo 
erros de postura que, no lon-
go prazo, podem causar sérios 
problemas para a saúde.

Atenta a situação, a mé-
dica especialista em dor, De-
nise Katz (CRM 63548-SP), 
faz um alerta para as princi-
pais dores causadas pela tec-
nologia e sugere como mini-
mizá-las.

Ombro contraído e dores 
no pescoço e nas costas, cer-
vical e lombar

- Para olhar o celular é 
comum mantermos a cabeça 
flexionada para baixo, na di-
reção do queixo, sobrecarre-
gando a coluna cervical.  Essa 
postura incorreta, popular-
mente conhecida como pesco-
ço de texto, pode causar além 
de uma forte tensão no pesco-
ço, também dores nas costas. 
Fique atento à sua postura e 

Senado determina que exames para diagnóstico de câncer 
devem ser feitos pelo SUS no prazo máximo de 30 dias

Projeto de Lei foi votado pela CAS e segue para o Plenário após reivindicações da FEMAMA e suas ONGs associadas

A tecnologia facilita a nossa vida, 
mas ela pode te causar dor

Descubra as principais dores da atualidade originadas por excesso de tecnologia

mantenha aparelhos eletrôni-
cos na altura dos olhos.

DOR NAS MÃOS
- Praticamente todos os 

eletrônicos exigem muito 
esforço repetitivo de nossas 
mãos, podendo causar infla-
mações e, consequentemen-
te, dores no pulso, dorso das 
mãos e dedos. Faça pausas 
durante o dia nas atividades 
em que você utiliza o eletrô-
nico e alongue as mãos e re-
gião do punho.

DOR DE CABEÇA
- O excesso de contato 

com a luz do celular e a ten-
são no pescoço, que a má pos-
tura causa, pode desencadear 
também dores de cabeça. Para 
evitar o incômodo é recomen-
dado novamente o ajustar de 

postura e diminuir o tempo de 
exposição à luz azul violeta.

“Como não podemos eli-
minar os eletrônicos da nos-
sa rotina, o mais plausível é 
utilizá-lo com cuidado. Isto 
é, com postura mais corre-
ta possível e por um tempo 
adequado. Incluir pausas e 
alongamentos das mãos, pes-
coço e costas faz toda a di-
ferença. A prevenção ainda é 
o melhor caminho”, aponta a 
especialista.

“Agora, quando a dor já se 
fizer presente é recomendado 
amenizá-la com analgésicos. 
Por exemplo. os a base de 
Ibuprofeno, que possuem efi-
cácia para dores de cabeça, 
costas e musculares”, explica 
a médica especialista em dor.
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BEC define equipe para enfrentar o Noroeste neste sábado

A equipe do Barretos EC 
está praticamente definida para 
o jogo contra o Esporte Clube 
Noroeste, neste sábado, dia 13, 
às 18 horas, no Estádio Alfredo 
de Castilho, em Bauru.

Sob o comando do treinador 
Ricardo Moraes, a equipe, 
desde a última terça-feira, vem 
realizando treinos, tático e 
técnico, em dois períodos.

O gerente de futebol, Luiz 

Eduardo Cortillazzi, “Luizão”, 
afirmou que a equipe segue 
os treinamentos até nesta 
sexta, dia 12, quando encerra 
a programação e inicia 
concentração já pensando 
neste segundo jogo do mata-
mata desta fase de quartas de 
finais do Paulistão da Série A3.

O BEC venceu o primeiro 
jogo no Estádio Fortaleza. A 
vitória sobre o Noroeste foi 

pelo placar de 2 a 1 com gols 
de Anderson Magrão e João 
Henrique para o BEC, enquanto 
Júnior fez para o Noroeste.

Com a vitória do BEC, a 
equipe do Barretos EC tem 
agora a vantagem de jogar 
pelo empate em Bauru, por 
qualquer resultado ou até por 
uma vitória simples. Em caso 
de derrota, classifica a equipe 
do Noroeste.




