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Barretos tem 12 candidatos a deputado

A eleição para deputado es-
tadual e federal em Barretos terá 
o dobro de candidatos da eleição 
de 2014. Neste ano, são 12 os 
candidatos em busca dos votos 
dos eleitores do município. São 
candidatos a deputado federal: 
Luciana Costa (PR), Vagner 
Chiapetti (PRB), Raphael Oli-
veira (PRP), Cacá do Sindica-
to (PT), além de Cristiane de 
Almeida e Patrícia Consuelo, 
ambas pelo PRP. Para deputa-
do estadual, os candidatos são: 
Eduardo Petrov (PP), Major 
Mauro (PR), Sebastião San-
tos (PRB), Carlão do Basquete 
(PROS), Angela Gouveia e Da-
núbia Alves, ambas do PRP.

O presidente da Acib e do Sin-
comércio, Roberto Arutim, voltou a 
afirmar que as duas entidades estão 
apoiando o voto em candidatos de 
Barretos para deputado estadual e 
federal nas próximas eleições. “Te-
mos vários candidatos de Barretos 
concorrendo e nossa cidade precisa 
voltar a ter representantes, junto aos 
governos estadual e federal, e só 
vamos conseguir com o voto cons-
ciente, que já defendemos há vários 
anos”, afirmou Arutim, lembrando 
da campanha relançada pela ACIB 
no início deste ano, “Voto Nosso 
Voto Certo”. Arutim voltou a frisar 
que as duas entidades não apoiam 
nenhum candidato específico. “Sa-
bemos da dificuldade de termos um 
candidato único, mas temos a opor-
tunidade de votarmos consciente-
mente em um candidato de Barre-
tos”. O fortalecimento da campanha 
“Voto Nosso Voto Certo” em Barre-
tos conta com apoio de outras enti-
dades, visando diminuir as chances 
de candidatos de outras cidades re-
ceberem votos locais. “Temos aí 30 
dias para fazer esse trabalho junto 
da população e as entidades estão 
prontas, de mangas arregaçadas, 
para eleger um barretense”, comen-
tou Roberto Arutim.

O Banco de Material de 
Construção de Barretos, cria-
do mediante projeto de Lei 
aprovado pela Câmara, é uma 
solicitação do vereador João 
Roberto dos Santos, João Mu-
lata, atendida pelo prefeito 
Guilherme Ávila.

Desta forma, o município, 
em conjunto com a sociedade 
civil, poderá contribuir com 
a diminuição das desigualda-
des, tão flagrantes em nosso 
meio, frisou João Mulata.

“Sabemos que a maioria 
das sobras de obras e constru-
ções, ainda em condições de 
uso, acaba por se perder aban-
donada nas calçadas e terre-
nos baldios. Com a execução 
do projeto, esses materiais po-
dem ser aproveitados em pe-
quenas reformas, ampliações 
e construções, até mesmo em 
virtude de emergência ou ca-
lamidade, como incêndios, de-
sabamentos e afins”, concluiu 
João Mulata.

De acordo com a coordena-
dora da Vigilância Epidemio-
lógica, Vanessa Jodas Nunes, a 
Campanha Nacional de Vacina-
ção Contra a Poliomielite e Sa-
rampo foi prorrogada até o dia 
15 de setembro. “Solicitamos 
que os responsáveis pelas crian-
ças de um ano, compareçam nas 
unidades, pois é o grupo que 
ainda não alcançamos o número 
da meta desejada”, frisou.

Durante a semana a va-
cinação acontece no horário 
normal de funcionamento das 
salas de vacina de todas as 
Unidades Básicas de Saúde, 
que é das 7 às 16 horas, de se-
gunda à sexta-feira.

Segundo dados da secretaria 
municipal de Saúde, a cobertura 
vacinal em Barretos superou a 
meta, alcançando 96,78%, sen-
do 5.266 crianças contempladas 
na faixa etária entre um e meno-
res de cinco anos de idade.

Para o secretário de saúde, 
Alexander Stafy Franco, isso 
demonstra o comprometimen-
to de toda a equipe de saúde 
que se mobilizou intensamen-
te durante toda a campanha, 
para que fosse alcançada a 
meta de imunização.

A prefeitura de Barretos realizou no final da 
tarde desta quinta-feira (6), a entrega das obras 
de revitalização e novo paisagismo da Praça do 
Japão, localizada na avenida 11 com a rua 34, na 
Região dos Lagos. Além de autoridades locais, re-
presentantes da comunidade japonesa e barreten-
ses em geral participaram do evento. A obras na 
Praça do Japão, marco da imigração japonesa em Barretos, datada de mais de um século (110 anos 
é a integração de duas nações irmãs neste município), consistiram na troca do paisagismo, grama, 
flores, instalação de lixeiras, plantio de 30 árvores, reforma da ponte, coreto, construção do Torí, 
mastro em alusão o Monte Fuji para hasteamento da Bandeira do Japão, portal de madeira, troca 
de iluminação (super-postes e luminárias térreas), reparos nas guias e calçamento, pintura, pintura 
de solo, sinalização e saída de água. As obras foram realizadas em um trabalho conjunto das se-
cretarias municipais de Agricultura e Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos e Ordem Pública.

Nesta sexta, dia 7, o Grupo Es-
coteiro Chão Preto realiza ato cívico 
em alusão aos 196 anos da Inde-
pendência do Brasil. O ato acon-
tecerá em frente à sede do grupo 
de escoteiro, na esquina da rua 18 
com a avenida 23, em frente a Es-
cola Estadual Antônio Olympio. Na 
programação está previsto o haste-
amento da Bandeira às 8 horas; em 
seguida, tem a execução do Hino 
da Independência. Também está 
prevista uma palestra sobre o Dia 
da Independência. Os escoteiros re-
tornam ao local, às 18 horas, para o 
ato de arriamento da Bandeira.

Proprietários de veículos 
com placas terminadas em 7 e 8 
devem realizar o licenciamento 
anual obrigatório neste mês de 
setembro. Quem não regulari-
zar a documentação até o final 
do mês, pode ter o veículo re-
movido ao pátio e receber mul-
ta de R$ 293,47, além de sete 
pontos na habilitação. O valor 
do licenciamento é de R$ 87,38 
para todo tipo de veículo.
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Opinião

» TUCANO CONTINUA ESCUTANDO TU
O vereador Dutra (PSDB), continua com o projeto Ou-

vindo Você, atendendo as reivindicações nos bairros. Neste 
sábado (8), das 9 às 13 horas, o tucano estará atendendo a 
população na Rua C-20, próximo a escola Fábio Junqueira 
Franco, no bairro Christiano Carvalho.

» CIPRIANO ARGUMENTA QUE NOTA FOI TENDENCIOSA
“Infelizmente do jeito que foi publicado foi tendenciosa. E 

não retrata o que eu disse e o momento que foi dito”. Manifes-
tação do vereador Aparecido Cipriano (PP) com relação à nota 
publicada nesta coluna na semana passada e que anunciava que 
ele estava junto com o poder nos mandatos de Uebe Rezeck 
(MDB), Emanoel Carvalho (PTB) e Guilherme Ávila (PSDB).

» CAMPANHA ELEITORAL NA PORTA DO CEMITÉRIO
Uma cabo eleitoral, postada na porta do Cemitério Mu-

nicipal, entregava folheto com o plano de governo do can-
didato a deputado federal Dr. Chiapetti (PRB) e ainda dois 
santinhos do político. A moça ainda anotava num caderno 
o local de votação do eleitor (a) abordado (a). Quem foi a 
enterro no “campo santo” constatou a campanha. Porém, ne-
nhum defunto pegou o panfleto.

» EDUARDO TEM ENCONTRO GARANTIDO
O presidente Eduardo do Mercado (Patriota) esteve na úl-

tima segunda-feira (3), em Barrinha (SP), recepcionando o 
Japonês da Federal, líder do partido no Paraná.

» KAPETINHA DÁ A MÃO À PALMATÓRIA
O vereador Kapetinha (PTB) deu a mão à palmatória e 

cumprimentou o prefeito Guilherme Ávila (PSDB), que en-
viou projeto à Câmara para a construção do CCI (Centro de 
Convivência do Idoso) no antigo barracão da Fepasa.

» JOÃO MULATA ESTÁ CURADO
O vereador João Mulata (PSDB) revelou que foi atendido 

pelo colega Lupa (DEM) e ficou 100% curado da coluna.

» OTÁVIO PEDE FISCALIZAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES
Fiscalização sobre a situação de ambulantes de fora da 

cidade, nas feiras livres de Barretos, foi reivindicada pelo 
vereador Otávio Garcia (DEM).

» PAULA PEDE PARA RECAPEAR VIAS PÚBLICAS
O recapeamento de todas as vias públicas danificadas, no bairro 

Santa Cecília, foi solicitado pela vereadora Paula Lemos (PSB).

» VEREADOR QUER SABER SOBRE AR NOS CANOS D’ÁGUA
O vereador Euripinho (PDT) solicitou informações sobre 

o ar retido nos hidrômetros, quando da volta do fornecimen-
to de água após interrupção pela autarquia.

» O PROFETA CARLÃO DO BASQUETE
Na última sessão do Legislativo barretense, o vereador 

Carlão do Basquete (PROS) lembrou que a Bíblia fala que a 
gente tem que dar honra a quem tem honra.

» WILSON PEDE LISTA DE PESCADORES SEGURADOS
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador Wil-

son Aparecido (PSDB) endereçado ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, solicitando relação dos trabalhadores 
beneficiados com o seguro do pescador artesanal profissional.

» SANTOS PEDE URGÊNCIA PARA TAPAR BUEIRO
Urgência para tapar o bueiro existente na travessa das 

Dracenas, no bairro Helly Pimenta, foi solicitada pelo verea-
dor Elson Santos (PRB).

» LEMOS QUER OUTRO SENTIDO DE DIREÇÃO
Vereador Fabrício Lemos (PSL) pediu a inversão da mão 

de direção da rua Dr. Urbano de Brito, no bairro Santana.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “7 de Setembro de 1822 

- A Independência do Brasil”, de Cecília Helena de Salles, 
publicado pela Companhia Editora Nacional.

Kamel Aref Saab
Grão-Mestre Estadual do Grande 

Oriente de São Paulo (GOSP), 
a maior Maçonaria da América 

Latina, representando mais de 25 
mil maçons em todo o estado

Ferindo os direitos dos cidadãos

Não é novidade para nin-
guém, os transtornos vividos 
por quem necessita dos “ser-
viços a serem prestados” pelo 
INSS (Instituto Nacional de 
Previdência Social) “em favor” 
de aposentados, pensionistas, 
idosos ou a quem venha neces-
sitar de qualquer préstimo deste 
órgão do governo federal.

Por isso, é justo nos soli-
darizar com as entidades re-
presentativas de tais grupos 
da sociedade (aposentados, 
pensionistas, idosos), com re-
lação ao eterno protesto apon-
tando atraso nas decisões de 
benefícios e sucateamento do 
INSS, ferindo os direitos dos 
cidadãos. Entidades represen-
tadas por Marcos Bulgarelli, 
Warley Martins e Natal Leo.

“Os atrasos nas decisões 

do INSS ferem os direitos 
dos cidadãos brasileiros, que 
recorrem ao instituto para 
assegurar condições míni-
mas de sobrevivência, pre-
vistas na legislação.

Conforme levantamen-
to da Defensoria Pública da 
União (DPU), atualmente, 
existe 720 mil processos de 
requisição de benefícios, que 
estão parados há mais de 45 
dias no INSS, e ainda se acu-
mulam outros 780 mil, dentro 
do prazo, aguardando análise.

A lei estabelece um prazo 
de até 45 dias entre a solicita-
ção do pedido e o pagamento 
inicial; no entanto, há registros 
de decisões que se arrastaram 
por 11 intermináveis meses de 
espera, fazendo com que as 
pessoas se vissem obrigadas a 

contar com a ajuda de familia-
res, deixando de comprar remé-
dios de uso contínuo e até ficar 
inadimplente com o aluguel.

É absurda a situação em 
que o cidadão, necessitando 
de uma solução emergencial 
para a sua vida, tenha seu di-
reito cerceado por entraves 
burocráticos e se encontre 
obrigado a recorrer à contrata-
ção de um advogado, gerando 
custos e transtornos.

Alarmante é que a situação 
na liberação dos benefícios 
poderá ficar ainda mais caó-
tica. Conforme dados oficiais 
do INSS, além do atual déficit 
de 5.600 servidores nos pos-
tos de atendimento, a partir 
de fevereiro de 2019, outros 
13.286, em números exatos, 
cerca de 40% do efetivo, esti-

mulados por uma gratificação, 
deverão se aposentar, prejudi-
cando e atrasando ainda mais 
a prestação dos serviços.

Diante disso, o Sindicato 
Nacional dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos (Sind-
napi/Força Sindical), a Confe-
deração Brasileira de Aposen-
tados e Pensionistas (Cobap) 
e o Sindicato Nacional de 
Aposentados e Pensionistas 
e Idosos da União Geral dos 
Trabalhadores (SINDIAPI/
UGT) exigem providências 
emergenciais do INSS, pela 
normalização dos prazos das 
análises dos serviços requi-
sitados em atraso, e também 
repudiam o sucateamendo da 
estrutura da Previdência So-
cial Brasileira”.

Esses 13.286 trabalhado-
res do INSS não passarão pelo 
precário atendimento do ins-
tituto, para gozarem de suas 
aposentadorias. Poderiam 
estes, antes de deixarem seus 
postos, prestarem um grande 
serviço ao país e praticarem 
um ato de solidariedade aos 
milhares de cidadãos, também 
trabalhadores brasileiros.

Decidirem em definitivo 
estes 1,5 milhão de processos 
que estão na fila aguardando 
uma solução. Depois disso, 
poderiam pegar o boné e go-
zarem felizes os prazeres de 
suas aposentadorias.

É tempo de Independência
Se você perguntar a qual-

quer criança em idade escolar 
ou mesmo para grande parte 
da população adulta, o que 
Dom Pedro I proferiu às mar-
gens do Rio Ipiranga no dia 7 
de setembro de 1822, quase to-
das responderão sem titubear: 
“Independência ou morte!”.

Por mais que esteja tão 
fixada no imaginário da nos-
sa população, a célebre frase 
proferida na forma de brado 
retumbante carrega em si um 
contexto histórico enorme, 
muito maior do que suas três 
palavras e 20 letras.

Em um tempo como o de 
hoje, repleto de facilidades e 
estruturas políticas e sociais 
bem estabelecidas, entender a 
potência desse grito por inde-
pendência exige grande esfor-
ço, quase uma abstração.

Quando marcharam juntos 
contra as tropas portuguesas 
naquele 7 de setembro, aque-
les homens estavam realmen-
te dispostos a entregar suas 
vidas pelo seu ideal de inde-
pendência. Não à toa deixa-
ram sua marca na história.

Menos conhecido do que a 
célebre frase de Dom Pedro I, 
entretanto, é o envolvimento 
central de uma Ordem tricen-
tenária nesse processo históri-
co: a Maçonaria.

Mesmo que envolta em 
mistérios e teorias da conspira-
ção, a participação da Ordem 
no processo de independência 
não é segredo. Foi das Lojas 
Maçônicas que partiu o movi-

mento de maçons brasileiros 
liderados, principalmente, por 
Gonçalves Ledo e José Boni-
fácio de Andrade e Silva, que 
culminou na Proclamação da 
Independência do Brasil.

Além da data 7 de setem-
bro, a Maçonaria também este-
ve presente em outros momen-
tos fundamentais da história do 
Brasil, como na Proclamação 
da República, na Abolição da 
Escravatura, na redemocratiza-
ção do país e em outros eventos 
marcantes, sempre como prota-
gonista na luta pelo progresso e 
evolução da nossa pátria.

Nos dias atuais, ela luta 
pela mudança do cenário de 
crise política e econômica do 
Brasil, junto com outras orga-
nizações da sociedade civil.

Os ideais permanecem 
iguais para os maçons, mesmo 
dois séculos depois do grito às 
margens do Ipiranga. A Ma-
çonaria já disseminada pelos 
quatro cantos do país, tem só 
em São Paulo, mais de 25 mil 
membros filiados ao GOSP 
(Grande Oriente de São Pau-
lo), e participa de debates e fó-
runs públicos e privados, ações 
de um país que ainda tem mui-
to para plantar e colher.

Diferentemente do que se 
especula, a Maçonaria não é 
secreta, sequer é uma seita. 
Não há rituais ocultistas e suas 
ações nas atividades públicas, 
incluindo os vínculos com o 
governador do Estado de São 
Paulo e o prefeito da maior ci-
dade do Brasil não visa domi-

nar o país ou o planeta em um 
delírio de nova ordem mundial.

A Maçonaria consiste em 
um grupo de pessoas engajadas 
em trabalhar pelo desenvolvi-
mento da humanidade em todas 
as suas escalas e dimensões: da 
comunidade à política, passan-
do pelas lideranças empresa-
riais e órgãos de classe.

Os tempos são outros, mas 
o ímpeto de construir um país 
melhor, ainda é o mesmo. O 
momento de revoluções arma-
das e levantes ficou para trás, 
substituído pela luta diária, 
composta por atitudes indivi-
duais e articulação conjunta, 
para transformar o Brasil por 
meio de pequenos processos, 

cientes de que a reestruturação 
precisa acontecer nos três po-
deres: Executivo, Legislativo 
e Judiciário, e nas três esferas: 
federal, estadual e municipal.

Não teremos um hino, um 
grito ou uma bandeira da re-
volução de 2018, mas lutamos 
para que os próximos meses 
se tornem um marco de vol-
ta à normalidade e início no 
novo desenvolvimento eco-
nômico e social do Brasil. É 
tempo de Independência.
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Na última sexta-feira, 31/08, o pequeno Joaquim Moraes da Silva Lo-
pes, completou seus 2 aninhos, e o carinho ficou por conta do irmão 

Pedro, e dos pais, Suzana e Thiago (foto). Parabéns!!!

A bela Francini Gomes festejou mais um ano de vida segunda-feira (3). 
Uma amiga maravilhosa para os seus, conselheira, carinhosa e super 
engraçada, passou a data recebendo as felicitações e carinho de seus 

familiares, amigos e em especial de Carolina Nascimento. Tudo de bom!!!

A segunda-
-feira (3) foi de 
comemoração 
em torno do 
casal, Marcella 
Balugani e Caio 
Robert, que 
celebraram 2 
anos de namoro, 
de muita par-
ceria, amizade, 
companheiro, 
curtindo juntos 
muitas fes-
tas, passeios 
e viagens 
maravilhosas, 
colecionando 
muitas lembran-
ças e fazendo 
muitos planos. 
Felicidades!!!

O primeiro dia de férias de Sérgio de Paulo começou bastante agitado 
e com muitas diversões, onde ele foi curtir ao lado namorada Maria 

(foto), e dos filhos, parque aquático da cidade vizinha. Tudo de bom!!!

Segunda-feira, 10/09 é dia de festa para Rosemir Rezende Nagib. Ele é chefe 
de serviços da UPA e Presidente do Instituto Esperança e Vida, entidade 

que oferece atividades e apoio a famílias carentes do bairro Santa Helena. A 
data será muito comemorada por amigos, familiares e em especial a esposa 

Regina e as filhas Jaqueline, Erika, Bianca e Thais. Felicidades!!!

Júlio Borsato 
Filho, gestor 
de finanças e 
restaurador 
de imagens 
sacras, 
completa 
mais um 
ano de vida 
na próxima 
terça feira, 
11/09. A festa 
será ao lado 
da família e 
amigos espe-
ciais. Tudo de 
bom!!!

Uma amiga 
para todas as 
horas, Fabianna 
Cesari, mãe da 
Duda, comple-
tou ontem (6) 
mais um ano de 
vida, mas a data 
especial será 
festejada hoje 
(7) fazendo uma 
das coisas que 
ela mais gosta, 
se divertindo e 
curtindo com sua 
família e amigos. 
Parabéns!!!

Flash em Ingrid Porfirio que estava de férias dias desses e foi curtir em 
Porto Seguro /BA. A bela esteve na praia de Trancoso, Arraial D’Ajuda, 

Ilha do Sol, onde posou pra foto no Arco do amor e dos desejos, e claro, 
uma balada não pôde faltar. Ela voltou para Barretos com a bagagem 

repleta de histórias, carregadas de bons momentos. 

Parabéns para Fe-
lippe Dorigo, que 
na segunda-feira 

(10) completa 
seus 32 anos, e a 

data especial será 
comemorada jun-
tamente com sua 
família, receben-

do o carinho da 
esposa Nathalia, e 
dos filhos, Maysa, 
Frederico e Hele-

na. As felicitações 
ficam por conta 

dos amigos, tudo 
de bom!!!  

Uma missa em ação de graças à 63ª Festa do Peão de Barretos 
será celebrada neste domingo, dia 9, às 19h30, na Catedral do 

Divino Espírito Santo. Diretoria e associados de Os Independen-
tes participam da celebração que é um agradecimento 

pelo sucesso na realização do evento. Na foto, o presidente 
Ricardo Rocha, Bodinho. (foto: André Monteiro)
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OAB SP recebe candidatos ao Senado Federal
Ao contrário de algumas 

democracias mais desenvol-
vidas, como Estados Unidos e 
França, o Brasil não consoli-
dou uma cultura de realização 
de eventos com os seus candi-
datos ao Senado.

Procurando preencher essa 
lacuna, mais uma vez, a seção 
São Paulo da Ordem dos Advo-
gados do Brasil abre as portas 
para os candidatos pelo Estado 
ao Senado Federal apresenta-

Por meio de requerimento, o 
vereador Olímpio Jorge Naben 
(Euripinho) cobrou novamen-
te a implantação de um Centro 
Municipal de Educação Infantil 
(CEMEI) e uma unidade escolar 
no Residencial Vida Nova, ten-
do em vista que em 02 em abril 
de 2017, o governo do Estado de 
São Paulo autorizou a constru-
ção de um CEMEI e uma unida-
de escolar no residencial.

Segundo Euripinho, seria 
liberada a quantia de 7 milhões 
e meio de reais para atender a 
população do local e até agora 
a construção dessas benfeito-
rias não foram iniciadas.

“Venho cobrando a admi-
nistração municipal em vá-
rios requerimentos para que o 
Residencial Vida Nova tenha 

Na sessão da Câmara da 
última segunda-feira (03), foi 
autorizado para que o Execu-
tivo abra, por decreto, crédito 
adicional no valor de R$ 1,2 
milhão oriundo do Fundo Mu-
nicipal do Idoso.

O repasse tem como obje-
tivo a construção do Centro 
de Referência do Idoso (CRI 

rem suas ideias. Eles serão re-
cebidos no início da próxima 
semana, dias 10 e 11 de setem-
bro, entre às 9 e 18 horas, na 
sede institucional da entidade, 
no centro da capital paulistana.

Os 18 candidatos terão 20 
minutos para apresentar suas 
plataformas políticas. Na oca-
sião serão convidados a assi-
nar o Termo de Compromis-
so de Candidato – Eleições 
Limpas 2018, contribuição da 

OAB São Paulo, em forma de 
manifesto, que lista dez prin-
cípios éticos.

“A iniciativa está em linha 
com uma bandeira histórica da 
ordem, que é o fortalecimento da 
cidadania. Assumimos o papel 
de cobrar dos candidatos que as 
eleições transcorram da forma 
mais transparente possível”, pon-
tua Marcos da Costa, presidente 
da seciconal paulista da OAB.

O documento foi elabo-

rado após troca de ideias en-
tre comissões da instituição 
voltadas para a ética e a área 
eleitoral, posteriormente con-
solidado pela presidência da 
Ordem em São Paulo, com 
a intenção de colaborar para 
que a escolha dos represen-
tantes transcorra num am-
biente movido por campanha 
transparente, obedecendo aos 
princípios da Lei Eleitoral, da 
Constituição e do Estado De-
mocrático de Direito.

Haverá transmissão on-line 
nas plataformas de comuni-
cação da seccional da Ordem 
para quem quiser acompanhar 
as apresentações e se inteirar 
das propostas dos candidatos.

Área doada ao município será transformada 
em Centro de Referência do Idoso

FEPASA) em área onde fun-
cionavam os antigos barra-
cões da FEPASA, próximo 
a Estação Ferroviária. Esta é 
uma reivindicação do verea-
dor Paulo Correa.

“Uma importante obra 
para atendimento às pessoas 
da terceira idade na região 
central de nosso município. 
Ressalto o trabalho inicial-
mente do Henrique Prata na 
busca de recursos, que tem 
sua tramitação pelo Conselho 
do Idoso, onde 5% dos valores 
arrecadados ficam no municí-
pio para aplicação em projetos 
que beneficiam as pessoas da 
terceira idade, onde o prefeito 
Guilherme priorizou o Centro 
de Referência do Idoso na re-
gião central de Barretos”, es-
clareceu o vereador.

Paulo Correa ressaltou 
ainda a importância da trans-

ferência dos bens da antiga 
FEPASA, que trazem o de-
senvolvimento urbanístico da 
cidade. “Mais uma área doada 
ao município que contribuí-
mos nesse trabalho”, disse.

HISTÓRIA
O vereador Paulo Correa, 

há anos, vem trabalhando jun-
to ao deputado federal Márcio 
Alvino, com a extinta Rede 
Ferroviária Federal e a Supe-
rintendência do Patrimônio 
da União, na transferência de 
áreas ao município de Barre-
tos.Ao longo desses anos vá-
rias áreas foram doadas, den-
tre elas a Estação Ferroviária, 
o antigo traçado ferroviário, 
casas da Vila Paulista e uma 
área de 35 mil m² (antigo pá-
tio de manobras da FEPASA) 
onde será construído o Con-
junto Habitacional Padre An-
dré Bortolameotti.

Vereador Euripinho 
reforça pedido de um 

CEMEI e uma escola no 
Residencial Vida Nova

essas benfeitorias, pois, a po-
pulação do bairro anseia por 
um CEMEI e por uma escola, 
para não terem que percorrer 
grandes distâncias até o esta-
belecimento de ensino mais 
próximo”, ressalta Euripinho.
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Banco Municipal de Materiais de Construção 
foi criado após solicitação do vereador João Mulata

O Banco de Material de 
Construção de Barretos, criado 
mediante projeto de Lei apro-
vado pela Câmara, é uma so-
licitação do vereador João Ro-
berto dos Santos, João Mulata, 
ao prefeito Guilherme Ávila.

“O Banco de Material de 
Construção, certamente, pro-
porcionará melhores condi-
ções de vida às pessoas. Como 
vereador eu não poderia ser o 
autor direto do projeto, por 
impedimento da lei, por isso, 
solicitei ao prefeito o envio 
do projeto, ele nos atendeu e 
agora passa a valer no muni-
cípio”, explicou João Mulata.

O Banco de Material de 
Construção terá como princi-
pal escopo o recebimento de 
doações de sobras de material 
de construção, que serão re-
cebidos, organizados e distri-
buídos à população de baixa 
renda, “dando condições para 
que muitas famílias possam 
realizar trabalhos de reforma 
e construção em suas residên-
cias, trazendo maior dignidade 
à vida daqueles que estão em 
situação de vulnerabilidade so-
cial”, ressaltou o vereador.

Desta forma, o município, 
em conjunto com a sociedade 
civil, poderá contribuir com 

Após o sucesso da primeira 
edição, que reuniu mais de 300 
alunos no Teatro “Jorge Andra-
de - Unifeb”, acontece no dia 22 
de setembro, às 14h, a segunda 
edição do ”Mitos do Enem”, 
um “aulão” para estudar de 
forma prática, com dinamismo 
e irreverência, e com profes-
sores altamente capacitados, o 
conteúdo que pode ser deter-
minante nas provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio.

As inscrições já estão aber-
tas e devem ser feitas pelo site: 
http://mitosdoenem.unifeb.
edu.br/ até o dia 20 de setem-
bro.  A taxa de adesão é simbó-
lica, no valor de R$ 10. Todos 
os participantes  da ação rece-
bem um kit de estudos.

No site do evento é pos-
sível encontrar dicas valiosas 
sobre: profissões que estão 
em alta no mercado de traba-
lho, dicas de como estudar, 
filmes que abordam as ciên-
cias, artes e atualidades, e um 
“Quiz” que testa os conheci-
mentos sobre: Matemática, 

Mitos do ENEM no Unifeb prepara 
para provas do exame nacional

Português entre outros.
O “Mitos do Enem” é uma 

aula intensiva e diferenciada 
para revisar as matérias que 
foram abordadas em provas 
anteriores do ENEM e que 
podem ser conteúdo deste 
ano, com principal objetivo 
de preparar ainda melhor os 
estudantes para o desafio.

São 6 horas/aula que abor-
dam cinco grandes áreas do 
conhecimento científico - 
Ciências Humanas e suas Tec-
nologias, Linguagens, Código 

e suas Tecnologias, Ciências 
da Natureza e suas Tecno-
logias, Matemáticas e suas 
Tecnologias e Redação, e que 
compõem o Exame Nacional 
do Ensino Médio, desta ma-
neira motivando os alunos a 
não desistirem da tão sonhada 
vaga na Universidade. Além 
disso, será oferecido aos 
vestibulandos discussões de 
ideias importantes referentes 
ao ENEM 2018. É mais uma 
iniciativa do Unifeb Barretos 
voltada à comunidade.

a diminuição das desigualda-
des, tão flagrantes em nosso 
meio, frisou João Mulata.

As sobras de materiais, 
como telhas, portas, tintas, 
vasos, peças ou pontas de pi-
sos e azulejos, pias, materiais 
elétricos e hidráulicos, canos, 
britas, areia, cal, cimento, re-
boco, entre outros, poderão 
ser utilizados como matéria 
prima do Banco de Material 
de Construção, que possuirá 
uma estrutura de armazena-
mento e logística para receber 
doações, classificá-las e dis-
tribuí-las a população carente.

Para ser beneficiário do pro-

jeto, o cidadão deverá ter renda 
familiar de até 2 salários míni-
mos e realizar um cadastro jun-
to ao coordenadores do projeto.

“Sabemos que a maioria 
das sobras de obras e constru-
ções, ainda em condições de 
uso, acaba por se perder aban-
donada nas calçadas e terre-
nos baldios. Com a execução 
do projeto, esses materiais po-
dem ser aproveitados em pe-
quenas reformas, ampliações 
e construções, até mesmo em 
virtude de emergência ou ca-
lamidade, como incêndios, 
desabamentos e afins”, con-
cluiu João Mulata.
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A primeira Semana de 
Valorização do Patrimônio 
Histórico e Cultural do Mu-
nicípio de Barretos foi encer-
rada no dia 30 de agosto, com 
homenagens para as benze-
deiras de Barretos, Eurídes 
de Jesus, “Dona Preta; Maria 
Aparecida Freitas Moreira, 
“Dona Cida”; e Nedina Bo-
nifácio da Silva, que repre-
sentaram mulheres e homens 
que também praticam esses 
fazeres tradicionais.

Durante a noite também 
foram realizadas a palestra 
“Barretos em 1900: entre o 
Curandeirismo e a Medicina”, 
com a pesquisadora e histo-
riadora Karla Armani Me-
deiros; apresentação “Nossa 
Casinha”, pela Academia de 
Letras e Artes de Barretos; e 
exibição do videodocumentá-
rio “Fé e Cura em Barretos - 
Benzedeiras”, com direção da 
jornalista Gláucia Chiarelli, 
pela secretaria municipal de 
Cultura de Barretos.

Nos dias 30 e 31 de agosto, 
no Centro de Pesquisa em Onco-
logia Molecular do Hospital de 
Amor, a secretaria municipal de 
Saúde e o Departamento Regio-
nal de Saúde, em parceria com o 
Hospital do Amor, promoveram 
uma capacitação sobre “Taba-
gismo – Rastreio Câncer de Pul-
mão”, destinada a 75 profissio-
nais da área de saúde de Barretos.

O grupo, formado por 
médicos, enfermeiros, farma-
cêuticos, assistentes sociais, 
dentistas, nutricionistas e psi-
cólogos, será encarregado de 
dar apoio aos pacientes que 
sonham em abandonar o vício 
do tabagismo, nas unidades 
de saúde do município.

De acordo com Maria 
Cristina de Ávila Meinberg, 
diretora do Programa de Edu-
cação Permanente da Secre-
taria de Saúde de Barretos e 
coordenadora Programa de 
Controle do Tabagismo em 
Barretos, “é a primeira vez 
que o centro de pesquisa reali-
za uma capacitação desta am-
plitude fora da cidade de São 
Paulo. Barretos foi escolhida 
como a cidade piloto”.

“Temos a intenção de tor-
nar permanente a prevenção 
do tabaco e o acolhimento da-
queles que desejam parar de 
fumar em Barretos e região, 
com cobertura em todas as 
Unidades Básicas de Saúde, 
além do Ambulatório Médico 
Especializado (AME) e Santa 
Casa de Barretos”, destacou 
Sandra Marques, coordenado-

Semana é encerrada com homenagem às 
benzedeiras de Barretos e aprovação do público

As homenageadas Eurides 
e Maria Aparecida receberam 
diplomas de agradecimento 
pelas mãos da representan-
te do secretário municipal de 
Cultura, a chefe de Gabinete, 
Maria Tereza Moraes Silva; 
do vereador responsável pela 
criação da Semana de Valori-
zação do Patrimônio Histórico 
e Cultural no Município, Ra-
phael Dutra, e da coordenado-
ra do evento, Sueli Fernandes.

Segundo a coordenadora, 
o evento foi positivo e aten-
deu aos objetivos propostos. 
“Conseguimos, com a ajuda 
dos nossos palestrantes convi-
dados, apresentar um pouco do 
rico patrimônio histórico e cul-
tural do nosso município. Con-
tamos, ainda, com um público 
qualificado nos quatro dias de 
evento, futuros historiadores 
que muito contribuirão com 
iniciativas de preservação do 
patrimônio e ações voltadas 
para a valorização de nossas 
referências culturais”, disse.

Saúde municipal 
capacita profissionais 

para Grupos Antitabaco

ra do centro de pesquisa.
O secretário de Saúde de 

Barretos, Alexander Stafy Fran-
co, informou que neste mês de 
setembro, as Unidades de Saúde 
de Estratégia da Família serão 
credenciadas para que, o mais 
breve, inicie os trabalhos.

“Todos os pacientes que 
aderirem aos grupos, recebe-
rão todo o suporte gratuito de 
nossos profissionais já capa-
citados, assim como os me-
dicamentos que auxiliarão no 
cessar do vicio do tabagismo” 
disse o secretário.

De acordo com estudos, o 
tabagismo chega a ser respon-
sável por 428 óbitos todos os 
dias no Brasil, mas é conside-
rado a principal causa evitável 
de morte do mundo.

“Com o programa integra-
do de rastreamento de câncer 
de pulmão, utilizando a Unida-
de Móvel de Tomografia Com-
putadorizada de Baixa Dose 
(TCBD), a primeira em todo 
o Brasil e os grupos de apoio 
anti tabaco, esperamos  detec-
tar a maioria dos casos em fase 
inicial. A cura nessas situações 
chega a 80%”, salientou  Fa-

biana de Lima Vasques , Pes-
quisadora do Centro de Pes-
quisa em Oncologia Molecular 
do Hospital de Amor.
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A importância da cone-
xão entre as pessoas fica clara 
nas fotos que André François 
mostra em Barretos entre os 
dias 18 de setembro e 29 de 
outubro, no Museu Históri-
co, Artístico e Folclórico Ruy 
Menezes. A exposição “Proje-
to Vida” terá entrada gratuita 
para todos os visitantes.

As imagens abordam temas 
como saúde, educação, HIV e 

câncer, assim como questões 
indígenas, meio ambiente, pre-
servação da cultura, desastres 
naturais e qualidade de vida.

André François é fotógrafo 
há mais de 30 anos, premiado 
na América Latina, Estados 
Unidos e Europa, é o criador da 
OSCIP ImageMagica, que atua 
desde 1995 com a intenção de 
levar a imagem para dentro de 
escolas e hospitais de todo o 

Brasil e do mundo. Os proje-
tos desenvolvidos pela orga-
nização buscam despertar em 
jovens e adultos o potencial de 
transformação de cada um.

A exposição é um dos 
projetos idealizados pela 
ImageMagica, por meio da 
Lei Rouanet de Incentivo à 
Cultura, e foi produzida ao 
longo de 10 anos. Durante o 
período, o fotógrafo passou 

por mais de 15 países, como 
Camboja, Haiti, Japão, Bolí-
via, Ruanda, China, Estados 
Unidos e Quênia.

Durante a exposição serão 
distribuídos kits de prevenção 
de DST/AIDS  compostos por 
preservativos masculinos e 
femininos e gel lubrificante, 
em uma parceria entre as se-
cretarias municipais de Cultu-
ra e de Saúde de Barretos.

Conforme dados divulga-
dos pelo Ministério da Educa-
ção na última segunda-feira, 3 
de setembro, o IDEB - Índice 
de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica da rede muni-
cipal de ensino de Barretos 
voltou a aumentar e passou de 
6.4 para 6.7 na avaliação dos 
primeiros anos do ensino fun-
damental (4ª série/5º ano).

Além de superar com fol-
ga a meta estabelecida de 6.3, 
Barretos avançou ainda mais 
com relação a meta média 
estabelecida para o Brasil, de 
6.0, a ser divulgada em 2022.

Os dados do IDEB são 
apresentados a cada dois anos 
e se referem às notas aferidas 

O Rio das Pedras promove 
no dia 22 de setembro a apre-
sentação do conjunto cover 
Bee Gees Alive, a partir das 
22 horas no salão nobre. O 
grupo recordará sucessos da 
banda inglesa durante o show.

A banda Bee Gees Alive 
foi criada há 16 anos e vem 
realizando um trabalho sério 
e profissional em respeito à 
grande obra perpetuada pelos 
irmãos Gibb, os Bee Gees. 
Esta é a primeira banda bra-
sileira a divulgar e interpretar 
a obra dos Bee Gees com per-
formance impecável.

A qualidade do trabalho e 
semelhança das vozes de seus 
integrantes com as dos irmãos 
fizeram com que o Bee Gees 
Alive fosse aclamado em 2003, 
pela crítica especializada inter-
nacional, como uma das três 
melhores bandas tributo ao Bee 
Gees em todo o mundo.

Os músicos executam clás-
sicos como “Massachusetts”, 
“Words”, “To Love Somebody”, 

Imagens do premiado fotógrafo André François entra 
em exposição no Museu Ruy Menezes a partir do dia 18

Associados e dependen-
tes do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais 
de Barretos, em breve, po-
derão fazer exames de radio-
grafia no próprio sindicato.

“Estamos trabalhando para 

Sindicato dos Servidores Públicos 
oferecerá exames de radiografia

oferecer o melhor atendimento 
em saúde para nossos associa-
dos e a seus dependentes”, rea-
firmou o presidente do sindica-
to, João Roberto dos Santos.

O sindicato oferece, atualmen-
te, atendimento com 25 médicos e 

ainda exames de ultrassonogra-
fia, ecocardiograma, eletrocar-
diograma, MAPA e Holter, além 
da coleta de exames diariamen-
te. Com instalação do aparelho 
de Raio X, o atendimento será 
ainda mais completo.

IDEB da rede municipal de Barretos 
volta a subir e passa de 6.4 para 6.7

no ano anterior. Ou seja, o 
IDEB divulgado na segunda-
-feira se refere a dados obti-
dos em 2017.

Além do avanço nos anos 
iniciais do Ensino Fundamen-
tal, a rede municipal de Barre-
tos também superou a meta de 

4.9 estabelecida para os anos 
finais do Ensino Fundamental 
(8ª série/9º ano), fechando o 
último levantamento em 5.0.

Segundo o prefeito Gui-
lherme Ávila, a educação em 
Barretos atingiu o maior IDEB 
da história da cidade, com um 

índice equivalente ao de paí-
ses desenvolvidos. “O levan-
tamento atesta o acerto dos 
investimentos que fizemos e o 
comprometimento dos traba-
lhadores em educação no nos-
so município. Estamos, sem 
dúvida, formando uma gera-
ção de alunos vitoriosa, que 
está pronta para um grande 
futuro e para ajudar a construir 
uma cidade cada vez melhor”.

Bee Gees Alive tem mesas 
esgotadas no Rio das Pedras

“Stayin” Alive”, “More Than a 
Woman”, “I Started a Joke”, ‘Lo-
nely Days”, “Night Fever”, ‘How 
Deep is your Love” e tantos ou-
tros sucessos que marcaram a 
carreira dos Bee Gees. Os ingres-
sos para o show estão à venda, 
mas as mesas estão esgotadas.

QUADRO
O Índice de Desenvolvimen-

to da Educação Básica (IDEB) 
foi criado em 2007 pelo INEP( 
Instituto Nacional de Desenvol-
vimento da Educação Básica) e 
estabeleceu inicialmente metas 
a serem atingidas até 2021. Ele 
reúne em um só indicador dois 
conceitos igualmente importan-

tes para a qualidade da educa-
ção: fluxo escolar e médias de 
desempenho nas avaliações. Ele 
agrega ao enfoque pedagógico 
dos resultados das avaliações 
em larga escala do INEP a possi-
bilidade de resultados sintéticos, 
facilmente assimiláveis, e que 
permitem traçar metas de quali-
dade educacional para os siste-
mas. O indicador é calculado a 
partir dos dados sobre aprova-
ção escolar, obtidos no Censo 
Escolar, e médias de desempe-
nho nas avaliações do INEP, o 
Saeb para as unidades da fede-
ração e para o país, e a Prova 
Brasil – para os municípios.
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Começa na próxima terça-
-feira (11) o 2º Campeonato de 
Truco deste ano do Rio das Pe-
dras. O evento é voltado para 
associados de todas as idades e 
as disputas acontecerão em du-
plas. A iniciativa foi formulada 
pelo departamento de esportes. 

Mais que uma disputa, o 
campeonato foi pensado na in-
tegração entre os associados do 
clube de campo. “O truco é bom 
porque sempre proporciona a 
reunião entre amigos ou família. 
Não é só o jogo. Criamos muitas 

O diretor Jorge Paulo dos 
Santos convida os associa-

dos para assistir as partidas. 
(Foto: Núbia Abreu)

A equipe de judô da secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 
conquistou três medalhas (uma 
de prata e duas de bronze) no 
Campeonato Paulista por Faixas, 
disputado no dia 1º de setembro, 
em Itapecerica da Serra.

A medalha de prata é de 
Stefani Garbal (classe faixas 
pretas, categoria até 52 qui-
los), as de bronze são de Rei-
naldo José (classe faixas pre-
tas, categoria até 60 quilos) e 
Tiago Leal (classe faixas pre-
tas, categoria até 100 quilos).

VETERANOS
No domingo, dia 2, Barretos 

participou do sexto Open São 
Paulo de Veteranos para atletas 

A equipe de atletismo da se-
cretaria de Esportes de Barretos 
conquistou 14 medalhas (cinco 
de ouro, duas de prata e sete de 
bronze) no Circuito Regional de 

Atletismo, disputado em Monte 
Alto, no último domingo (2).

Dezesseis atletas represen-
taram o município nas provas 
de velocidade, salto e arre-

messo, categorias iniciante, 
pré-mirim, mirim e menores, 
e faixa etária de 9 a 17 anos. 
Na classificação geral, Barre-
tos ficou em segundo lugar.

O desempenho individual dos 
barretenses aponta: Felipe Camar-
go: primeiro lugar nos 100 metros 
rasos; Ana Laura: primeiro lugar 
nos 50 metros rasos e terceiro lugar 
no salto em distância; Ana Bárbara: 
segundo lugar nos 60 metros rasos, 
primeiro lugar nos 150 metros e 
terceiro no lugar revezamento 4 x 75 
metros; Maria Rita: segundo lugar 
nos 50 metros rasos e primeiro lu-
gar no salto em distância; Ana Lui-
za: primeiro lugar nos 100 metros 
rasos e terceiro lugar revezamento 
4 x 75 metros; Isabela Carvalho: 
terceiro lugar no salto em distância 
menores; Maria Isadora: terceiro 
lugar no salto em distância mirim, 
terceiro lugar no  salto em altura e 
terceiro lugar nos75 metros rasos.

2º Campeonato de Truco vai 
agitar associados do Rio das Pedras

amizades”, destaca o diretor de 
esportes, Jorge Paulo dos Santos.

O diretor ressalta ainda 
que, como todo jogo, a dis-
puta é inevitável. “Por meio 
do truco, a gente consegue 
espairecer. É um momento de 
distração. Uma diversão gos-
tosa, em que nós conseguimos 
relaxar junto com os amigos”.

Nesta edição, o campeo-
nato contará com 28 duplas 
na disputa com início às 20 
horas, no Espaço de Lazer na 
sede de campo.

Barretos conquista três medalhas no 
Campeonato Paulista de Judô por Faixas

A equipe de caratê de Barretos conquistou 12 medalhas (quatro de ouro, três de prata e cinco de 
bronze) na 1ª Copa Santa Ernestina, disputada no último domingo. As medalhas de ouro foram con-

quistadas pelos atletas Roberto, Nina, Cláudia e Mariana; as de prata por Rafael, Hanna e Maria Clara; 
e as de bronze por Roberto, Alícia, Cláudia, Hanna, e Mariana. Na classificação geral Barretos ficou 

em sexto lugar entre 15 cidades participantes. Fábio Beirigo é o técnico da equipe barretense, que foi 
cumprimentada pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico.

Caratê de Barretos conquista 12 
medalhas na Copa Santa Ernestina

federados na Primeira Divisão, 
realizado pela Federação Pau-
lista, com apoio da Confede-
ração Brasileira, conquistando 
duas medalhas. Tiago Leal foi 
campeão (medalha de ouro na 

classe M2, categoria até 100 
quilos) e Francisco Andrade  
ganhou a de bronze (classe M6, 
categoria até 100 quilos). A dis-
puta também foi realizada em 
Itapecerica da Serra.

Barretos conquista 14 medalhas no 
Circuito Regional de Atletismo de Matão




