
BARRETOS, 1º de novembro de 2019

www.jornalacidadebarretos.com.br

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Ano VI - Edição nº 352 - Ditribuição Gratuita

MASCULINO EM DESCONTROLE - Jorge Miklos é professor universitário, sociólogo e psicanalista. Atualmente, ele investiga a 
respeito da contribuição da mídia na construção da masculinidade tóxica no Brasil. E, neste nosso espaço de opinião, ele relata 
um pouco sobre a base de seu estudo, importantíssimo nos dias atuais. Segue. EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Curta no Facebook a Fan Page 
do jornal A Cidade - Barretos e Região

Comércio está 
autorizado abrir no 

Dia de Finados 
O comércio de Barretos 

funciona em horário habitual no 
Dia de Finados, neste sábado 
(2). Segundo a ACIB (Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Barretos) e o Sincomércio 
(Sindicato Comércio Varejista), 
as lojas de rua têm abertura 
facultativa, das 9 às 14 horas 
no sábado. Os supermercados 
poderão funcionar normalmen-
te no sábado (2) e domingo (3).
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Barretense propõe união de 
forças políticas no município

Austeridade e espírito pú-
blico para governar a prefei-
tura a partir de 2021. Essa é a 
sugestão do vereador Raphael 
Dutra. Ele propôs um pacto 
de todas as forças políticas 
do município para geração de 
empregos, fomento do turis-
mo e resgate da confiança e do 
orgulho dos barretenses.

Dutra salientou que a es-
colha do eleitor deverá ser por 
um novo modelo de exercício 
da política, expresso na de-
fesa de interesses coletivos e 
difusos. “Essa é a política do 
bem. A política que deve ser 
exaltada e levada adiante para 
enfrentarmos as dificuldades 
que a atual conjuntura apre-

senta”, afirmou.
De acordo com o vereador, 

a previsão de déficit nas con-
tas públicas ultrapassa R$ 225 
milhões em 2019 e, se nada 
for feito, passará de R$ 305 
milhões em quatro anos. Por 
isso, segundo ele, será preciso 
dialogar com transparência a 
fim de distinguir o importan-
te do fundamental. “O único 
caminho que nos resta é o da 
ação”, sintetizou Dutra.

O vereador deixou claro que 
reformas administrativas pode-
rão ser levadas adiante para ga-
rantir, por exemplo, o pagamen-
to dos servidores até o quinto dia 
útil, além dos investimentos.

“E a primeira e mais funda-

mental atitude a ser tomada é a 
de reduzir despesas, cortando 
na carne”, frisou. Para ele, é 
necessário tornar a ‘máquina’ 
mais eficiente. “Temos amplas 
condições de avançar na mo-
dernização de processos, pres-
tando um melhor serviço ao ci-
dadão, a partir de uma estrutura 
mais enxuta e ágil”, refletiu.

Na exposição feita pelo ve-
reador, ficou clara a necessida-
de de não apenas se promover 
um enxugamento da máquina, 
mas também se adotar medi-
das e ferramentas administra-
tivas que visem a moderniza-
ção, partindo-se de um novo 
organograma que afetará a 
prefeitura como um todo.

Parceria entre SESI e Açúcar 
Guarani oferece cursos gratuitos 

de culinária em Barretos
Oferecer cursos que podem 

mudar a vida de pessoas em 
busca de novas oportunidades 
de renda. Este é o conceito do 
projeto que começou na última 
segunda-feira (28) e vai até 8 
de novembro em Barretos, nas 
Unidades Móveis de Vida Sau-
dável do SESI-SP.

São 21 cursos, com duração 
média de três horas e meia, que 
ensinam culinária e empreende-
dorismo. Entre os cursos ofere-
cidos gratuitamente pelo projeto 
estão: café colonial, saladas, su-
cos, bolos caseiros, salgadinhos 
e docinhos para festas, marmiti-
nha fit e muito mais.

Cada turma comporta até 30 
pessoas participantes. As aulas 
são ministradas por nutricio-
nistas e auxiliares de cozinha 
do SESI-SP em uma Unidade 
Móvel de Vida Saudável, total-
mente adaptada com cozinha e 
equipamentos para o preparo 
das receitas, instalada na Pra-
ça Nove de Julho, em frente ao 
Recinto Paulo de Lima Corrêa.

Além de aprender receitas 
diferenciadas, inclusive uti-
lizando a linha de açúcares 

especiais Guarani, como os 
açúcares com stevia, orgâni-
co e demerara, os alunos po-
dem usar o conhecimento ad-
quirido para investir em seus 
próprios negócios.

Todos os participantes fize-
ram suas inscrições gratuitas 
nas sedes dos quatro CRAS 
(Centro de Referência da As-
sistência Social) em Barretos.

Novo reservatório de água será construído, 
ainda este ano, no Zequinha Amêndola

Em compromisso firma-
do com a mesa diretora da 
Câmara Municipal na última 
quarta-feira (30), o prefeito 
Guilherme Ávila anunciou a 
construção de um reservatório 
de água no bairro Zequinha 
Amêndola, o Barretos 2, com 
parte da verba excedente da 
Câmara, que é devolvida ao 
município no final do ano.

Na presença dos vereado-
res João Mulata (presidente da 
Câmara), Aparecido Cipriano, 
Kapetinha e Betim da Comu-
nidade, Guilherme Ávila afir-
mou que “nossa expectativa 
é construir esse reservatório, 
com capacidade de armazenar 
até dois milhões de litros de 
água, até o final desse ano”.

“A mesa diretora da Câ-

mara se comprometeu em an-
tecipar a devolução, para que 
neste mês de novembro possa-
mos abrir a licitação para essa 
construção”, frisou o prefeito.

Também participaram da 
reunião e anúncio da obra, 
Elaine Gomes, superinten-
dente do SAAE, e Hugo Re-
sende Filho, chefe de gabinete 
da prefeitura de Barretos.

Unifeb vai integrar Plano 
Municipal de Turismo de Barretos

Na última terça-feira (29), o Sebrae de 
Barretos realizou reunião com entidades e 
instituições da cidade, para recolher propostas 
para a atualização do Plano Diretor de Turis-
mo do município. Representado por sua reito-
ra, Sissi Kawai Marcos, o Unifeb integrará o 
plano como atração de turismo de educação e 
por dispor de equipamentos, pesquisas, pro-
jetos e eventos que servem de atrativos turís-
ticos. “O Unifeb se sente honrado em poder 
participar e contribuir para o fortalecimento 
do turismo do município”, comentou Sissi 
Kawai Marcos.

Atividade 
comercial aumenta 
vagas de emprego

O setor de comércios e de 
serviços paulista gerou 31.862 
vagas de empregos formais em 
agosto. O número é resultado da 
diferença entre as 308.873 con-
tratações e os 277.011 desliga-
mentos registrados no período, 
no estado São Paulo, segundo 
levantamento da Fecomercio. 
É o terceiro mês consecutivo 
em que esses setores aumen-
taram o número de vagas. Em 
julho, foram criadas 13.296 pos-
tos. Em junho, 9.238. Em maio, 
3.184. A FecomercioSP diz que 
há um estoque ativo de 10,1 mi-
lhões de vagas.

Cartório eleitoral 
fica fechado até 

segunda-feira
A Chefe de Cartório da 21ª 

Zona Eleitoral de Barretos, Ales-
sandra Tamarozi, informou que o 
Cartório Eleitoral ficará fechado 
entre esta sexta-feira (01) e a próxi-
ma segunda-feira, 4 de novembro. 
Os motivos são a atualização do 
cadastro eleitoral e a transferência 
do feriado do dia 28 de outubro 
para segunda-feira (4). O cartório 
também informou que entre os dias 
5 a 7 de novembro haverá atendi-
mento itinerante no Supermerca-
do Barretense ( unidade Cristiano 
Carvalho), das 13:30 às 19 horas, 
para atendimento aos eleitores que 
ainda não fizeram o cadastramento 
biométrico obrigatório.
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Opinião

Dr. Marco Aurélio Lipay é 
Doutor em Cirurgia (Urologia) pela 

UNIFESP (Universidade Federal de 
São Paulo), Titular em Urologia pela 

Sociedade Brasileira de Urologia.

Pedro Lino
Mestre em Educação e espe-

cialista em Gestão Escolar

Os livros e o 
poder do afeto

Estamos em um momento 
em que o digital conquistou 
quase todos os espaços. As 
tecnologias entraram nos la-
res de uma forma como nun-
ca um livro entrou.

Não é mentira dizer que 
as pessoas estão lendo mais 
do que antes com os novos 
recursos. Famílias carentes, 
que nunca tiveram um livro, 
com a internet na palma da 
mão, estão lendo todos os ti-
pos de informação.

Acontece que o livro tam-
bém tem um aspecto que a 
tecnologia nunca vai ter: o 
valor afetivo.

Uma coisa é oferecermos 
uma leitura para uma criança 
pequena ou um adolescente 
em um tablet ou celular; outra 
é ele ir descobrindo, página a 
página, e, mesmo sabendo que 
a continuação está na página 
seguinte, manter a surpresa e 
ir descobrindo aos poucos.

A dimensão gráfica, as 
características visuais, as 
ilustrações e, principalmente, 
o cheiro do livro, não podem 
ser substituídos. A peça do 
livro, seu formato, sua anato-
mia, é instigante.

O livro cria vínculos afe-
tivos, aproxima famílias. O 
momento em que uma mãe lê 
para o filho antes de dormir, 
o momento em que a pro-
fessora lê para a criança em 
sala, são momentos mágicos.

Ali ele descobre o nome das 
estrelas, as casas dos animais, 
amigos, etc. A leitura é a desco-
berta de um mundo novo.

Quando a professora fala 
que alguém bateu à porta e os 

Masculino em descontrole
Jorge Miklos é professor universitário, sociólogo e psicanalista. Atualmente, ele investiga a respeito 
da contribuição da mídia na construção da masculinidade tóxica no Brasil. E, neste nosso espaço 

de opinião, ele relata um pouco sobre a base de seu estudo, importantíssimo nos dias atuais. Segue.
Segundo o Instituto Patrí-

cia Galvão, no Brasil, a cada 9 
minutos uma mulher é vítima 
de estupro. Houve um cres-
cimento de 8,4% de casos de 
estupros de 2016 a 2017. Em 
números exatos, são 60.018 
casos registrados.

Já, diariamente, três mulhe-
res são vítimas de feminicídio. 
A recorrência dos homicídios 
também aumentou: o ano de 
2016 registrou 929 casos, e em 
2017, ocorreram 1133 casos, 
tendo um aumento de 6,1% de 
casos registrados. A cada dois 
dias, a cada 2 minutos uma 
mulher registra agressão sob a 
Lei Maria da Penha, isto é, 606 
casos diários registrados.

É válido apontar que aqui 
se trata somente de casos re-
gistrados, pois, ainda, existem 
muitos casos que as autorida-
des não tomam conhecimento.

É alarmante constatar que 
alguns homens autores de 
violência contra mulheres de-
claram que: “tem mulher que 
só aprende apanhando bastan-
te”, que: “agiram bem” e que: 
“bateriam de novo”.

Essas declarações refor-
çam a imagem de uma mulher 
submissa e que “tudo deve 
aceitar”. A essa naturalização 
da violência, acrescenta-se o 
fato de que “a culpa é da mu-
lher” e que agredi-la é uma 
forma de “domesticá-la”.

O que leva os homens a 
agredir as mulheres e natura-
lizarem essa violência?

Há muitas respostas para 
essa pergunta. Uma delas situa-
-se na “masculinidade tóxica”, 
um modelo de masculino que 
estimula a obsessão por poder, 
dinheiro e sexo e, sobretudo, a 
violência contra a mulher.

Para não perder seu espaço, 
o homem precisa provar cons-
tantemente o seu capital viril 
e, quanto mais inseguro ele se 
sente, mais violento fica. Mas-
culino em descontrole. Quando 
um homem agride uma mulher, 
ele está agredindo a si mesmo. 

O caminho de mudança pas-
sa pela ressignificação do perfil 

de masculinidade. Passa pela 
ruptura, transformação e transi-
ção para um modelo de masculi-
no que desenvolva a alteridade, o 
vínculo, a empatia e a resiliência.  

A masculinidade tóxica é 
parte do problema. Homens 
com coragem para mudar o 
seu o lugar na história e na so-
ciedade: rumo para a solução.

Novembro Azul e a prevenção 
do câncer de próstata

A próstata é uma glândula de 
aproximadamente 25 gramas, 
no adulto jovem, que fica abai-
xo da bexiga e na frente do reto 
(parte terminal do intestino).

A sua função está relaciona-
da à reprodução (produção do 
líquido ejaculado) e ao prazer 
sexual (orgasmo), além de atuar 
como barreira às infecções e 
manter a continência urinária.

O câncer de próstata é a 
neoplasia sólida mais comum e 
a segunda maior causa de óbi-
to oncológico no sexo mascu-
lino. É o câncer mais incidente 
nos homens (excetuando-se o 
câncer de pele não melanoma) 
em todas as regiões do país.

Segundo dados do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), 
haverá mais de 68.000 novos 
casos este ano no Brasil, en-
quanto nos Estados Unidos, 
segundo a Sociedade Ameri-
cana do Câncer, a estimativa 
é de 174.650 novos casos e 
31.620 óbitos em 2019.

É considerado um cân-
cer da terceira idade, isto é, 
em três quartos dos casos no 
mundo, manifesta-se a partir 
dos 65 anos. O aumento da 
incidência no Brasil pode ser 
justificado pela evolução dos 
métodos diagnósticos (exa-
mes), pela melhoria na quali-
dade dos sistemas de informa-
ção e também pelo aumento 
na expectativa de vida.

O INCA e a Sociedade 
Brasileira de Urologia (SBU) 
destacam a alta incidência do 
câncer de próstata e, assim, res-
saltam a importância da consul-
ta médica, que tem como obje-
tivo o diagnóstico precoce.

Lembramos que nos está-
gios iniciais a doença não ma-
nifesta qualquer sinal ou sin-
toma, justificando assim uma 
visita ao consultório do Uro-
logista, que fará um histórico 

clínico detalhado, somado ao 
toque prostático e solicitação 
dos exames necessários, den-
tre os quais o famoso PSA 
(antígeno prostático específi-
co), que podem sugerir a sus-
peita de um câncer. A confir-
mação do diagnóstico faz-se 
por uma biópsia de próstata.

Os fatores de risco para 
Câncer de Próstata são: idade, 
homens de raça negra, obe-
sidade, hábitos alimentares 
ricos em gorduras, sedentaris-
mo e fator familiar. (Quando 
se tem um parente de primeiro 
grau com câncer de próstata, 
a probabilidade é de até duas 
vezes maior; e para aqueles 
que têm dois parentes de pri-
meiro grau, essa probabilida-
de é de até seis vezes maior).

A SBU recomenda que 
homens com mais de 50 anos 
procurem um Urologista, para 
avaliação individualizada. 
Homens da raça negra ou com 
parentes de primeiro grau 
com câncer de próstata devem 
começar aos 45 anos. O ras-
treamento deverá ser realiza-
do após ampla discussão de 
riscos e potenciais benefícios, 
em uma decisão compartilha-
da com o paciente.

Ressaltamos que hoje faz-
-se um diagnóstico de câncer 
de próstata a cada 7 minutos, 
um óbito pela doença a cada 
40 minutos, 25% dos portado-
res de câncer de próstata mor-
rem devido a doença e 20% 

dos pacientes com câncer de 
próstata são diagnosticados 
em estágios avançados.

Quando os sintomas come-
çam a aparecer, 95% dos casos 
já estão em fase adiantada. 
Não é possível evitar a doença, 
mas é possível diagnosticá-la 
precocemente e, desse modo, 
as chances de cura são maio-
res, superiores a 90 %.

Segundo a SBU, muitos 
homens têm “medo” do diag-
nóstico de câncer, mas os 
urologistas enfatizam que a 
medicina tem evoluído para 
proporcionar aos pacientes 
tratamentos menos invasivos 
e cada vez mais eficazes.

Novidades em exames de 
imagem são incorporadas ao 
cotidiano, como a ressonância 
magnética multiparamétrica, 
que torna mais precisas as in-
dicações de biópsias, evitando 
procedimentos desnecessários 
ou o PET CT com PSMA, que 
pode rastrear doenças metas-
táticas de pequeno volume em 
locais incomuns.

Os tratamentos estão sen-
do personalizados e, para isso, 
prioriza-se o maior número de 
informações sobre o tumor, 
como: volume; extensão e 
grau de agressividade do tumor 
prostático, além de considerar a 
perspectiva de vida do pacien-
te, doenças associadas, valor do 

PSA e exames de imagem.
Desse modo, evitam-se 

tratamentos agressivos e des-
necessários para doenças de 
baixo risco de progressão.

Em minha opinião, todos 
os homens devem ser escla-
recidos sobre o câncer da 
próstata e suas implicações. 
Jamais podemos deixar de 
diagnosticá-lo em homens 
saudáveis e, assim, discutir a 
melhor opção terapêutica.

Deixar o câncer se mani-
festar espontaneamente é um 
grande risco e sofrimento para 
o paciente e sua família, consi-
derando a evolução e potencial 
agressividade desse tumor.

alunos vêem a imagem no li-
vro, eles gritam vendo o lobo 
mau, mesmo que não saibam 
ler. São coisas que a tecnolo-
gia talvez nunca consiga al-
cançar; dar esse ar mais afeti-
vo, de construção afetiva.

Com o livro, essa criança 
pode manusear, folhear e ter 
contato com o mundo escrito 
de certa forma que é estimula-
da a ter interesse pela leitura, 
pela escrita e pelos estudos.

O livro amplia o horizon-
te tanto da escola quanto das 
crianças, que se abrem para 
novas possibilidades. Vemos 
transformações de creches e 
de escolas fantásticas.

O mundo das letras exis-
te, mas alguém precisa mos-
trar para as crianças que ele 
está ali, simplesmente à dis-
tância de um virar de página. 
A tecnologia ajuda, mas pre-
cisamos resgatar essências 
fundamentais na escola e na 
sociedade, e o livro é uma 
dessas essências.

Por mais que hoje tenha-
mos tudo disponível na in-
ternet, são tantos sites, tantos 
gadgets, tanta tecnologia, que 
a literatura fica escondida. 
Escondida dentro de nossos 
celulares, de nossos tablets, 
de nossos computadores.

Que enxerguemos e sin-
tamos mais os livros e que, 
para que eles continuem 
sendo parte dessa nossa cul-
tura tão rica, façamos nossas 
crianças amá-los como de-
vem ser amados.
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Convidados e imprensa prestigiaram a posse de Jerônimo Muzetti como presidente de Os Independentes 
no sábado, dia 26. Confira alguns cliques de quem circulou pelo evento (Fotos: Diego Rodrigues)

Emílio Carlos dos Santos e a esposa Natália

Rogério de Almeida Rocha recebeu o título de 
benemérito durante a assembleia de posse ao lado do 

Ex Presidente de Os Independentes Ricardo Rocha “Bodinho” Gui Marconi participou da posse representando a AMBEV

Jerônimo Muzetti com a esposa Laura e os filhos Pedro e Lucas Joelma Fachini, Mirene Benincasa e Fabíola Correia com o presidente Jerônimo Muzetti

Larissa Ferreira e Jhennyffer Pyetra, 
rainha e princesa Os Independentes Luiz de Deus e a namorada Triciane Abdalla Murilo Figueiredo e a mãe Simone dos Santos

Ricardo Rocha com a esposa Ariane Hussein Gemha Junior com a esposa CelinhaHugo Resende com o filho Bruno
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Doria anuncia aumento para 
policiais e pacote de valorização da categoria

Agentes penitenciários também serão beneficiados pelas medidas anunciadas pelo Governador no Palácio dos Bandeirantes
O governador João Doria 

anunciou, na última quarta-
-feira (30), o reajuste de 5% 
do salário base dos policiais 
militares, civis e técnico-cien-
tíficos, agentes de segurança 
penitenciária e de escolta e vi-
gilância penitenciária.

Além disso, os policiais 
receberão um pacote de medi-
das que fazem parte das ações 
para valorização profissional, 
com medidas como assistên-
cia jurídica, ampliação do pro-
grama de bonificação, equipa-
ração do auxílio alimentação 
e adicional de insalubridade, 
também válido para agentes 
penitenciários.

“Com isso, reafirmamos o 
nosso compromisso de melho-
rar ano a ano a condição sala-
rial dos policiais e do sistema 
prisional. Durante quatro anos, 
nós promoveremos melhoras 
para as polícias e para os agen-
tes que atuam no sistema pri-
sional. Este é um compromis-
so de governo”, disse Doria.

A medida favorece os mais 
de 280 mil profissionais da 

O presidente em exercí-
cio do Brasil Hamilton Mou-
rão sancionou nesta quarta-feira 
(30) a Lei 13.896, que fixa prazo 
de 30 dias para a realização de 
exames de diagnóstico de cân-
cer pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde). O texto foi publicado 
hoje no Diário Oficial e deve en-
trar em vigor em 180 dias.

A lei estabelece um limite 
de até 30 dias para realização 
dos exames necessários nos 
casos em que tumores cance-
rosos sejam a principal hipó-
tese do médico. O prazo so-
mente será aplicado quando 
houver solicitação fundamen-
tada do médico responsável.

A sanção altera a lei atual, 
que estabelece o início do 
tratamento pelo SUS em no 
máximo 60 dias a partir do 
diagnóstico do câncer.

Casos mais avançados, mes-

O vereador Paulo Correa 
(PL) esteve no Jardim Nova 
Barretos II (foto, divulgação, 
vista aérea do bairro) verifi-
cando as obras de reparo da 
pavimentação asfáltica.

Após ser procurado pela 
comissão de moradores do 
bairro no mês de fevereiro, o 
vereador encaminhou ofício 
a 3ª promotora de Justiça, 
dra. Adriana Nogueira Fran-
co Morais, que instaurou in-
quérito civil para apurar as 
217 intervenções (tapa bura-
co) realizadas pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) nas vias do bairro, 
desde o ano de 2014, quando 
foi entregue pela prefeitura 
de Barretos.

Diante do fato, reuniões 
foram realizadas no Ministé-
rio Público de Barretos. No 
dia 25 de julho, o SAAE e a 
empresa SQ Participações as-
sinaram Termo de Compro-
misso para instalação de vál-
vula reguladora de pressão na 
adutora do bairro, restituição 
ao SAAE de 500 peças utili-

ativa, aposentados e pensio-
nistas dessas categorias pro-
fissionais. Todas as medidas 
passam a valer a partir de 1º 
de janeiro de 2020.

PACOTE
A segunda medida ofere-

ce a todos os policiais assis-
tência jurídica fornecida pelo 
Estado, a partir da contrata-
ção de escritórios de advoca-
cia que serão remunerados de 
acordo com a tabela da OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil). A Secretaria da Segu-
rança Pública vai providen-
ciar o credenciamento dos 

escritórios que representarão 
os agentes em ocorrências do 
dia a dia, como confrontos 
em defesa do cidadão.

O programa de bonificação 
por resultados será ampliado e 
estendido. Os bombeiros e fun-
cionários das áreas administra-
tivas das polícias e delegacias 
especializadas também pode-
rão ser beneficiados. Até então, 
somente os agentes operacio-
nais tinham direito à bonifica-
ção. Além disso, o pagamento, 
antes trimestral, será realizado 
a cada dois meses, contabili-
zando seis bônus por ano.

A quarta providência equi-
para o auxílio alimentação de 
todos os policiais, civis, cien-
tíficos e militares (incluindo os 
bombeiros). O valor pago por 
meio desta contribuição será de 
até R$ 796, variando de acordo 
com a jornada de trabalho de 
cada profissional. Vinculado à 
Ufesp (Unidade Fiscal do Es-
tado de São Paulo), o benefício 
passa a ser reajustado anual-
mente de forma automática.

Além disso, o adicional 
de insalubridade, concedido a 
trabalhadores que são expos-
tos a agentes nocivos à saúde 
acima dos limites tolerados 
pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego, serão contabiliza-
dos a partir do início do exer-
cício da função, evitando a ju-
dicialização do tema.

Empresa realiza reparos no bairro 
Nova Barretos II após vereador Paulo 
Correa acionar o Ministério Público

zadas nos reparos e reembolso 
no valor de R$ 122.436,17 ao 
SAAE pelos reparos realiza-
dos nas vias.

No dia 18 de setembro 
mais uma reunião foi realiza-
da com a presença da promo-
tora de Justiça, representan-
tes do SAAE e das empresas 
SQ Participações e Josan Em-
preendimentos Imobiliários.

Na oportunidade, foi deter-
minado e as empresas se com-
prometeram a realizar a regu-
larização dos serviços de tapa 
buracos realizados pelo SAAE 
no prazo de 6 meses, sob pena 

de multa diária de R$ 10 mil.
“A válvula reguladora de 

pressão já foi instalada e des-
de então não houve mais rom-
pimentos da tubulação. Agora 
foram iniciadas as obras de re-
paro da pavimentação asfálti-
ca. Os moradores estavam so-
frendo há mais de quatro anos 
sem uma solução concreta para 
o problema, o prazo de garan-
tia da obra estava vencendo e 
só após encaminhar denúncia 
ao Ministério Público foi pos-
sível uma solução. O inquérito 
civil ainda não foi encerrado”, 
disse o vereador.

Exames para diagnóstico 
de câncer deverão ser 

feitos em até 30 dias no SUS

mo que submetidos ao melhor e 
mais caro tratamento disponí-
vel, têm chance muito menor 
de cura ou de longa sobrevida, 
quando comparados aos casos 
detectados e tratados ainda no 
início. Em resumo, o momento 
da detecção do câncer impacta 
decisivamente a sua letalidade, 
ou seja, o percentual de pessoas 
acometidas que vêm a falecer 
por causa da doença.

Estimativas do Inca (Insti-
tuto Nacional de Câncer), du-
rante o ano de 2018, indicam 
que ocorreram 300.140 novos 
casos de neoplasia maligna 
entre os homens e 282.450 
entre as mulheres. Os últimos 
dados de mortalidade por 
câncer, disponíveis, são que 
107.470 homens morreram 
por ano pela doença e 90.228 
mulheres. (Com informações 
da Agência Brasil)
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Barretos conquistou em 
2018 o status de MIT (Muni-
cípio de Interesse Turístico) 
do Estado de São Paulo e se 
prepara para disputar uma das 
vagas para se tornar, de fato, 
uma Estância Turística.

Essas denominações, vali-
dadas por decreto estadual, sig-
nificam não apenas mais pres-
tígio para a cidade, como dão 
direito a participação em verbas 
destinadas à promoção e inves-
timentos em infraestrutura para 
o desenvolvimento turístico.

Na última terça-feira, dia 
29, aconteceu na sede do es-
critório regional do Sebrae em 
Barretos, uma reunião com en-
tidades e instituições da cidade, 
para recolher propostas que se-
rão selecionadas para estarem 
na atualização do Plano Diretor 
de Turismo do Município.

Representado por sua reito-
ra, Sissi Kawai Marcos, o Uni-
feb esteve presente na reunião, 

Unifeb participa do processo de atualização 
do Plano Municipal de Turismo de Barretos

por ser um Centro 
Universitário que 
atua fortemente 
como atração de 
turismo de educa-
ção e por dispor 
de equipamentos, 
pesquisas, projetos 
e eventos que ser-
vem de atrativos 
turísticos.

Para Sissi Ka-
wai, a participação 
do Unifeb é im-
portante no pro-
cesso de fortaleci-
mento do turismo 
em Barretos, pois 
“trata-se de uma 
relevante atividade 
econômica, geradora de em-
prego e renda para o município 
e região, e o Unifeb se sente 
honrado em poder participar e 
contribuir para o fortalecimen-
to do turismo do município”.

Dentro do escopo atual de 

turismo, o Unifeb, com suas 
atividades e programas de edu-
cação, bem como as iniciativas 
voltadas ao empreendedoris-
mo e cultura maker, pode ser 
considerado importante atrati-
vo do município de Barretos.
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O primeiro Instituto de 
Treinamento em Cirurgias 
Minimamente Invasivas ins-
talado na América Latina (IR-
CAD – filial do Hospital de 
Amor de Barretos) comemora 
a operação de voos regulares 
da linha aérea Barretos/São 
Paulo, iniciada na última se-
gunda-feira, 28, através da 
empresa Gol Linhas Aéreas 
em parceria com Two Flex.

Dos cerca de 1,7 mil mé-
dicos que viajam anualmente 
para Barretos em busca de es-
pecialização, 40% é da capi-
tal, por isso, o instituto prevê 
impacto imediato na grade de 
cursos de 2020.

Neste ano, até o momento, o 

IRCAD recebeu 1,7 mil médi-
cos, sendo 1,5 mil alunos e 200 
professores, vindos de todos os 
estados brasileiros, especial-
mente São Paulo, a capital em 
que reside o maior número de 
alunos, e de 16 países, sendo 
Perú, Chile, México e Argentina 
os países de residência da maior 
parte dos alunos estrangeiros.

Com a nova opção de 
transporte que facilitará a lo-
gística, para 2020, a estima-
tiva é que o instituto receba 
aproximadamente 2 mil pes-
soas, entre docentes e alunos.

Para a gerente administra-
tiva, Gabriela Pacheco, a ope-
ração comercial do aeroporto 
acelera o desenvolvimento de 

todas as áreas, especialmente 
da saúde. Ela lembrou, inclu-
sive, quando o gestor do Hos-
pital de Amor (hospital refe-
rência mundial em tratamento 
de câncer), Henrique Prata, 
fez campanha, em 2014, para 
atrair voos para a cidade.

A gerente de marketing do 
instituto, Adriana Leonardi, 
também celebrou a conquista. 
“O aumento de cerca de 30% 
de alunos no instituto é bas-
tante razoável, mas a grande 
decolagem está na conexão 
entre o que há de mais atual 
na medicina entre médicos e 
pacientes de qualquer lugar do 
mundo. Essa também é uma 
conquista da medicina”, disse.

O Governo de São Paulo, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, 
está com vagas abertas para os 
cursos gratuitos de qualificação 
profissional oferecidas pelo pro-
grama Meu Emprego - Trabalho 
Inclusivo em todo Estado.

Com o objetivo de pro-
mover o desenvolvimento 
profissional, a inclusão e a 
permanência de pessoas com 
deficiência no mercado de 
trabalho, o programa ofere-
ce 39 cursos em áreas como 
Assistente de Administrativo, 
Auxiliar de Programação de 
Computador, Assistente de 
RH, Locução para Rádio e TV 
– Básico, Técnicas de Vendas, 
entre outros. A carga horária é 
de 60 e 100 horas.

São eles: Ajudante de cozi-
nha, Almoxarife e estoquista, 
Assistente administrativo, As-
sistente de cabeleireiro, Assis-
tente de logística, Assistente 
de RH, Auxiliar de produção 
em computador, Auxiliar de 
programação de computador, 
Auxiliar de web designer, 
Barbeiro, Barman, Bartender, 
Camareira, Chocolateiro, Co-
peiro, Cozinheiro industrial, 
Cuidador de idosos, Culinária 
Básica, Desenhista de produ-
tos gráficos para Web, Desen-
volvedor de aplicativos para 
mídias, Garçom, Informáti-

ca básica com Open Office e 
Windows, Locução para Rá-
dio e TV – Básico, Manicure 
e Pedicure, Maquiagem - téc-
nicas profissionais, Montador 
de mesa para festas, Operador 
de Caixa, Operador de com-
putadores, Operador de Te-
lemarketing, Organização e 
promoção de festas e eventos, 
Padeiro, Penteados para festas 
e eventos, Pizzaiolo, Práticas 
de mídias sociais, Salgadeiro, 
Técnicas de apresentação de 
TV e Internet, Técnicas de bi-
juterias - montagem e criação, 
Técnicas de vendas e Velas 
aromáticas e decorativas.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas pelo 
site www.trabalhoinclusivo.
sp.gov.br. Com previsão de 
início na segunda semana de 
novembro, as aulas das pró-
ximas turmas serão realizadas 
nas Etecs e Escolas Estaduais. 

17 MIL VAGAS EM 
TODO ESTADO

Neste ano, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, por meio do Centro Paula 
Souza, está oferecendo 17 mil 
vagas em cursos de qualifica-
ção profissional gratuitos para 
a pessoa com deficiência em 
todo Estado. O Meu Emprego 
– Trabalho Inclusivo também 
prevê incluir 60 mil pessoas no 
mercado de trabalho até 2022.

Além de qualificação, a ini-
ciativa possibilita mapeamento 
do perfil e habilidades funcio-
nais, identificação de oportuni-
dades de trabalho, compatibili-
zação de vagas e laudo médico.

O programa também apoia 
os empregadores na busca ati-
va na captação de candidatos 
com deficiência, apoio na de-
finição das vagas de trabalho, 
encaminhamento de candida-
tos, orientação para análise 
de funções, palestras de sen-
sibilização e apoio (por meio 
da metodologia do emprego 
apoiado) ao processo de in-
clusão profissional.

Todos os serviços estão 
disponíveis nos Polos de 
Empregabilidade Inclusivos 
(PEI), para quem reside na Ci-
dade e Região Metropolitana 
de São Paulo.

Já os interessados que mo-
ram em outros municípios, 
o Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) oferece o 
atendimento. As informações 
também podem ser consulta-
das pelo site www.trabalhoin-
clusivo.sp.gov.br

O Trabalho Inclusivo faz 
parte do programa Meu Em-
prego, lançado em junho, que 
integra todos os cursos gratui-
tos de qualificação profissio-
nal oferecidos pelo Governo 
de São Paulo.

Um grande encontro entre 
jovens jogadores de games 
de Barretos e região aconte-
ceu na final do 1º Campeo-
nato - GameGeekFEB – GG-
FEB, no último domingo, dia 
27, no Unifeb.

“Tivemos mais de 200 ins-
critos no campeonato, joga-
dores de Barretos e região. E 
realizar o GGFEB demandou 
muito esforço, dedicação de 
toda nossa equipe. O resul-
tado foi muito legal, estamos 
muito felizes, fora a experiên-
cia que conseguimos, foi enri-
quecedor. Agora já pensamos 
na segunda edição do evento”, 
explicou o diretor do GGFEB, 
Yuri Higashi de Arruda Ito.

O campeonato foi disputa-
do nos jogos Minecraft, Fifa 

Centro de treinamento médico prevê impacto positivo 
com voos regulares entre Barretos e São Paulo

Governo do Estado tem vagas abertas 
para cursos gratuitos de qualificação 

profissional do Programa Meu 
Emprego- Trabalho Inclusivo

Programa promove desenvolvimento profissional, inclusão e 
permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Mais de 200 players de 
Barretos e região participaram 
do primeiro GameGeekFEB

19 e o Street Figther V.  Os 
jogadores competiram nas ca-
tegorias Kids (faixa etária até 
10 anos), Teens (faixa etária 
até 17 anos) e Adultos (maio-
res de 18 anos).

Os três primeiros colo-
cados por equipes, tipo de 
jogo eletrônico e categorias 
receberam premiação com 
troféus, fone de games entre 
outros. Para os ‘gamers’ de 
‘Minecraft’ os três primeiros 
lugares receberam R$ 300, R$ 
150 e R$ 50, respectivamente.

“Foi um trabalho em gru-
po, que demandou muito es-
forço de cada um e também do 
nosso técnico. Achamos um 
campeonato bem organizado 
e acredito que para ser um 
bom jogador, ainda mais para 

o jogo Minecraft, tem que ter 
muita paciência, raciocínio 
lógico e habilidade”, explicou 
João Crispim Moreira Neto, 
16 anos, da cidade de Colina, 
integrante da equipe vencedo-
ra do game ‘Minecraft’.

Para descontrair o ambien-
te Geek (fãs de tecnologia, jo-
gos eletrônicos, histórias em 
quadrinhos, filmes, séries, en-
tre outros) também teve uma 
apresentação e competição de 
Cosplay, um hobby em que 
os participantes se fantasiam 
de personagens fictícios da 
cultura pop japonesa. Todos 
receberam medalhas.

O evento GGFEB foi rea-
lizado em parceria com Uni-
feb e o Grupo NOG Events. 
(Foto: André Monteiro)
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O Escritório Regional do 
Sebrae-SP em Barretos está 
com uma vaga aberta de es-
tágio. Podem se inscrever 
alunos matriculados no 3º 
semestre do ensino superior, 
no período noturno, nos cur-
sos de administração, ciências 
contábeis, engenharia de pro-
dução ou áreas correlatas.

O valor da bolsa-auxílio 
é de R$ 1.556 mais auxílio-
-transporte (R$ 173,20) e re-
feição (R$ 462), além de as-
sistência médica e seguro de 
vida. O estágio tem duração 
de dois anos.

Os interessados podem 
encaminhar currículo até o 

O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) está che-
gando. São 5.095.308 milhões 
de inscritos que farão as provas 
neste primeiro domingo de no-
vembro (dia 3) e no segundo 
domingo, dia 10 de novembro.

Nestes dias que antecedem o 
Enem, muitas são as dúvidas so-
bre como dividir o tempo entre a 
finalização dos estudos e o des-
canso, e quais são as orientações 
para realizar uma boa prova.

A doutora em Educação, Vi-
viane Aparecida da Silva, reforça 
que além de se dedicar ao con-
teúdo é fundamental deixar um 
tempo livre para o relaxamento.

“Depois de ver todos os 
conteúdos que o estudante pre-
cisa, ele pode fazer um passeio 
ao ar livre, ficar um tempo em 
família, ler um livro ou ver um 
filme que goste. Esses momen-

tos finais ajudam a oxigenar a 
memória para absorver ainda 
mais”, orienta.

NA RETA FINAL
Outra dica é que a rotina de 

estudos pode ter sido organiza-
da, mas ainda há tempo e espa-
ço para a revisão dos temas que 
mais trazem dúvidas. “É bom 
começar com conteúdos revisa-
dos em sala de aula, preferen-
cialmente, na mesma sequên-
cia”, reforça Viviane. Para estar 
tranquilo (a) e pronto (a) para o 
Enem 2019, a especialista traz 
algumas dicas essenciais para o 
período que antecede as provas.
DESACELERAR É A PA-

LAVRA DE ORDEM
- Programe seu tempo de 

finalização dos estudos e não 
ultrapasse o tempo estipulado. 
É importante manter os mo-
mentos com a família, com os 

amigos e, principalmente, os 
momentos para o descanso.

FIQUE ATENTO 
À SAÚDE

- Para melhorar a assimila-
ção do conhecimento, é impor-
tante pensar no bem-estar, cui-
dando da alimentação, fazendo 
pausas para o descanso e prati-
cando atividades físicas.

DORMIR BEM É 
TÃO IMPORTANTE 
QUANTO ESTUDAR
- A rotina de um sono tran-

quilo afeta todas as ativida-
des. É fundamental manter 
a recomendação diária de 8 
horas de sono, recuperando, 
assim, o descanso necessário 
para as provas.

ORGANIZE E SEPARE 
OS DOCUMENTOS AN-

TECIPADAMENTE
- Para evitar imprevistos 

nestes últimos dias, confira 
todos os documentos obriga-
tórios. Para o Enem 2019 é 
necessário documento de iden-
tidade original com foto, car-
tão de prova e caneta preta de 
material transparente. Atenção: 
este é o único tipo de caneta 
que será permitido para fazer 
as provas.

SE HIDRATE E COMA 
ALIMENTOS LEVES        
- Nestes dias anteriores à 

prova, beba bastante líquido, 
faça as refeições no horário 
correto e busque uma alimenta-
ção leve e saudável.
ATENÇÃO AO HORÁRIO

- Os portões dos locais de 
prova abrem às 12 horas e fe-
cham às 13 horas (horário de 
Brasília). O ideal é ficar atento 
ao relógio e sair de casa com 
antecedência.

Desde a segunda quinzena 
de agosto, o Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) 
iniciou a implantação de no-
vos equipamentos com tecno-
logia OCR nas rodovias sob 
sua administração e concedi-
das à iniciativa privada.

A expectativa é que a insta-
lação desses aparelhos seja con-
cluída neste mês de novembro. 
Eles se juntarão aos 549 equipa-
mentos já em operação, totali-
zando 769 unidades OCRs.

O secretário estadual de 
Logística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto, in-
formou que o uso da tecnolo-
gia para a segurança.

“Os OCRs realizarão a 
captura de imagens das pla-

cas, permitindo que os agen-
tes da Polícia Militar Rodo-
viária verifiquem, por meio 
de base de dados, todas as in-
formações sobre os veículos, 
tais como fabricante, modelo 
e cor. Além de revelar a situa-
ção legal como IPVA, licen-
ciamento e multas”, explicou.

Os equipamentos são inte-
grados à Central de Inteligên-
cia do DER, que estão conec-
tados aos bancos de dados das 
polícias (Civil e Militar), Justi-
ça, Detran e do próprio DER.

“Com a integração destes 
sistemas, os policiais terão 
rápido acesso aos registros 
criminais, como roubo, furto 
e alertas criminais”, concluiu 
João Octaviano.

DER amplia monitoramento das rodovias 
com a Operação Inteligente de Segurança

A taxa de desemprego pra-
ticamente não se alterou no 
trimestre encerrado em se-
tembro, atingindo 11,8%, ante 
12% em junho e 11,9% há um 
ano. E estacionou em um ce-
nário de precariedade: o país 
cria vagas, mas na maior par-
te sem carteira e de trabalho 
autônomo, modalidades que 
atingem novo recorde e supe-
ram o emprego formal. 

O rendimento também não 
avança, segundo mostram os 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, divulgada 
na manhã desta quinta-fei-
ra (31) pelo IBGE. A menor 
taxa para setembro foi regis-
trada em 2014 (6,8%).

O total de desempregados 
foi estimado em 12,515 mi-
lhões, 215 mil a menos em 
relação a junho (-2%) e 65 
a mais em 12 meses (0,5%). 
São 93,801 milhões de ocupa-
dos, quase 1,5 milhão a mais 
no período de um ano. 

O número é positivo, mas 
o emprego com carteira assi-
nada quase não sai do lugar, 
com 166 mil a mais (0,5%). Já 
o emprego sem carteira cres-
ce 3,4%, com 384 mil vagas a 
mais. O que aumenta de fato é 
o trabalho por conta própria: 

4,3%, ou mais 1,015 milhão 
de pessoas nessa situação. As-
sim, quase todas as ocupações 
criadas são informais.

Segundo o IBGE, a pes-
quisa aponta 33,075 milhões 
de trabalhadores com carteira, 
com estabilidade em ambas as 
comparações. Já os sem car-
teira somam 11,838 milhões, 
número recorde. E os traba-
lhadores por conta própria são 
24,434 milhões, também recor-
de da série histórica da Pnad.

A chamada taxa de subutiliza-
ção recuou de 24,8% para 24%. 
Em relação a setembro do ano 
passado, fica estável (24,1%). 
São 27,5 milhões de pessoas que 
gostariam de estar trabalhando 
mais, queda de 3,4% no trimestre 
(redução de 952 mil). 

O desalento recuou 3,6% no 
trimestre e também ficou está-
vel em 12 meses, com aproxi-
madamente 4,7 milhões de pes-
soas que desistiram de procurar 
algum trabalho – 4,2% da mão 
de obra, ante 4,4% em junho e 
4,3% há um ano.

Estimado em R$ 2.298, o 
rendimento médio foi conside-
rado estável tanto na compara-
ção trimestral como na anual. 
O mesmo acontece com a mas-
sa de rendimentos (R$ 210,4 
bilhões). (Fonte: RBA)

Com taxa de 
desemprego estável, 

mercado de trabalho se 
firma na precariedade

Emprego sem carteira e trabalho autônomo 
bateram novo recorde. Somados, superam o núme-

ro de empregados formais. Rendimento não avança

Sebrae-SP tem vaga de estágio em Barretos

Veja os pontos em que serão instalados 
os novos equipamentos nas rodovias 
que circundam a região de Barretos

Valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.556 mais auxílio transporte e refeição, além de assistência médica e seguro de vida
próximo domingo, 3 de no-
vembro, para vagasdeesta-
gio@sebraesp.com.br com o 
assunto: ESTÁGIO SEBRAE 
SP – ER Barretos.

O programa do Sebrae-SP 
foi estruturado para que o es-
tagiário se desenvolva e inicie 
sua trajetória profissional. O 
perfil desejado é de jovens es-
tudantes com afinidade com a 
missão do Sebrae-SP e que se 
identificam com o mundo do 
empreendedorismo.

O horário de trabalho é de 
seis horas por dia no Sebrae-
-SP, localizado na Rua 14, 
735, ao lado dos Correios, no 
centro, em Barretos.

Na reta final para o Enem equilíbrio é fundamental
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Municipal de futsal pré-mirim 
e mirim reúne 16 equipes

Começa na próxima terça-
-feira, dia 5, o Campeonato Mu-
nicipal de Futsal Masculino das 
categorias de base de Barretos. 
O término do certame está pre-
visto para 5 de dezembro, no 
CEMEPE do bairro Christiano 
Carvalho, com as finais das ca-
tegorias pré-mirim e mirim.

Divididas em dois grupos, a 
categoria pré-mirim tem oito ti-
mes na disputa: Grupo A (Ami-
gos do Bem, Associação Ser 
Feliz Euro Barcelona, BFK-B e 
Barretos Dois); Grupo B (Pró-Es-
porte, Olé, Pimenta e BFK-A).

Na categoria mirim a dis-
puta também terá dois grupos 
de quatros equipes: Grupo A 
(Pró-Esporte, BFK-B, BFK-
-A e Barretos Dois); Grupo 
B (BFK, Olé, Associação Ser 
Feliz Euro Barcelona e Ami-

Local: CEMEPE bairro Pimenta
1º Jogo, às 19 horas, categoria pré-mirim: Amigos do Bem x Ser Feliz Euro 
Barcelona
2º Jogo, às 19h30, categoria pré-mirim: Pró-Esporte x Olé
Local: CEMEPE bairro Christiano Carvalho
1º Jogo, às 19 horas, categoria pré-mirim: BFK-B x Barretos Dois
2º Jogo, às 19h30, categoria mirim: BFK-A x Barretos Dois

gos do Bem). As rodadas co-
meçam sempre às 19 horas.

O campeonato é uma rea-
lização da prefeitura de Bar-

retos, por meio da secretaria 
municipal de Esportes e La-
zer. Confira a tabela de jogos 
da primeira rodada:

Handebol 
feminino de 

Barretos disputa 
finais da Liga 

Brasil em Matão
A equipe de Handebol feminino adulto da 

secretaria municipal de Esportes e Lazer de 
Barretos enfrenta Franca, neste sábado, 2 de 
novembro, às 18 horas, no Ginásio dos Jardins, 
em Matão, em jogo válido pela semifinal da 
Liga Brasil de Handebol. A outra partida será 
entre Batatais e Restinga. O time barretense é 
dirigido pela técnica Luciana Zímaro.




