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Saúde reforça ações 
em fase de alerta para 

dengue na cidade
A secretaria municipal de Saúde 

e a Vigilância Epidemiológica, con-
firmaram que existem 235 casos de 
dengue já confirmados em Barretos. 
Devido à situação de epidemia, a 
prefeitura alerta para a importância da 
colaboração de toda a população e 
reforça ainda mais as ações de com-
bate e acolhida a pacientes nas Uni-
dades de Saúde. Com atendimentos 
funcionando em ritmo intenso, devido 
ao alto índice de procura de pacientes 
sintomáticos de dengue, a secretaria 
adotou medidas protocolares e colo-
cou mais médicos atuando nas Uni-
dades de Saúde dos bairros Barretos 
II e Marília, onde os atendimentos são 
realizados no período noturno, ate 
às 23 horas. Além desta ação de su-
porte nas UBSs, o setor de Controle 
de Vetores segue com as ações de 
varredura nos bairros, estudos de ma-
peamento de ocorrências, o que pos-
sibilitam direcionar ações para áreas 
mais críticas e realizar o trabalho de 
bloqueio, nebulização com o carro de 
“fumacê” e ações de conscientização 
em escolas e empresas. De acordo 
com o secretário de Saúde, Alexander 
Stafy Franco, a situação é preocupan-
te. “A cidade vive epidemia de den-
gue. Pelo total de casos já notificados 
neste último mês podemos afirmar 
que é uma epidemia. Continuamos 
com as ações para que a situação 
não piore. Cerca de 90% dos focos de 
dengue encontrados estão dentro das 
residências.” Disse o secretário. “O 
combate ao Aedes deve ser periódico. 
Afinal, tudo que acumula água pode 
ser foco do mosquito. Recomenda-
mos que a população faça a adesão 
de todas as formas de prevenção, da 
limpeza dos ambientes até a autopro-
teção”, frisou o secretário.

Câmara define formação de 
Comissões Parlamentares de Inquérito
Portarias nomeiam os vereadores que devem compor duas CPIs, que têm o objetivo de investigar possíveis irregularidades ocorridas na prefeitura

Na última quarta-feira (6), 
foram assinadas as portarias 
nomeando os vereadores que 
devem integrar as duas Co-
missões Parlamentares de In-
quérito (CPIs), instaladas para 
investigar possíveis irregula-

ridades ocorridas na prefeitu-
ra de Barretos.

A primeira delas é integrada 
pelos vereadores Almir Neves 
(PSDB), Luiz Umberto de Cam-
pos Sarti “Kapetinha” (PTB) e 
Raphael de Oliveira (PRP).

Esta comissão tem o obje-
tivo de apurar possível dano 
ao erário público municipal, 
em razão de eventual trans-
gressão disciplinar imputada a 
mais de 100 servidores públi-
cos municipais, tendo em vista 

que teriam recebido, a título de 
vencimentos, valores ilícitos, 
indevidos e sem amparo legal.

Outra comissão é formada 
pelos vereadores Luís Paulo 
Vieira “Lupa” (DEM), Paula 
Lemos (PSB) e Raphael Dutra 

(PSDB). Esta comissão terá a 
finalidade de apurar possíveis 
irregularidades em contratos 
firmados entre a administra-
ção municipal, ex-servidores 
e servidores, bem como pa-
rentes de até terceiro grau.

Novo modelo acadêmico é tema de 
reunião da equipe docente do UNIFEB

O ano letivo de 2019 come-
ça no próximo dia 11 de feve-
reiro no UNIFEB e tem pla-
nejamento estratégico baseado 
no novo modelo acadêmico 
implantado desde o ano passa-
do na instituição. A princípio 
adotado nos cursos das enge-
nharias, o novo estilo de aulas e 
projetos será uma das novidades 
para os alunos que ingressam 
nas faculdades do Unifeb neste 
ano. Professores estiveram reu-
nidos na última segunda, 4 de 
fevereito, discutindo os aspectos 
deste novo modelo que adota 
uma metodologia de ensino fo-

cada na busca pela autonomia 
do aprendizado, propõe desafios 
em que os alunos colocam em 
prática seus conhecimentos te-
óricos e desenvolvem habilida-
des pessoais, atualiza a forma de 
aprender, pensando na formação 
dos profissionais que vão en-
contrar um mercado de trabalho 
em constante mudança.

Esta foi mais uma de uma 
série de reuniões e atividades 
que os docentes, coordenadores 
e equipe da reitoria do UNIFEB 
terão para discutir as técnicas e 
métodos propostos pelo novo 
modelo. (Foto: Nivaldo Jr)

Começa nesta sexta quermesse 
em homenagem a Santa Bakhita

Dando continuida-
de às comemorações 
em homenagem a 
Santa Josefina Bakhi-
ta, iniciadas na última 
terça, dia 5, acontece 
a partir desta sexta-fei-
ra, dia 8, a tradicional 
Quermesse de Santa 
Bakhita (foto). O even-
to acontece na Rua 
Francisco de Assis Martins, número 172, em frente à capela da santa, 
que está completando 10 anos de existência. Santa Josefina Bakhita 
tem muitos devotos na cidade de Barretos e os frequentadores da ca-
pela, em sua honra, organizam os festejos sempre perto do dia em lou-
vou à santa, dia 8 de fevereiro. A quermesse vai até domingo, dia 10, 
com barraquinhas de quitutes típicos como pastel, churrasco, cachorro 
quente, frango assado e bebidas, e shows com artistas locais. Nesta 
sexta, quem comando o palco é cantor Júlio Saraiva e seus clássicos 
sertanejos. O show começa logo após a missa das 19h30, celebrada 
pelo bispo diocesano dom Milton Kenan Júnior. Amanhã, sábado, dia 
9, a missa, a partir das 19h30, será celebrada pelo Padre Deusmar e, 
logo após, show no palco com Léo Bruto & Rafael e Luiz Gustavo & 
Guilherme. No domingo, a missa tem como celebrante o Padre Ronal-
do Miguel e a quermesse em seu último dia recebe show de José & 
Diogo. Toda a renda obtida com a Quermesse de Santa Bakhita, que 
também conta com sorteio de prêmios, será revertida às obras da co-
munidade e à manutenção da capela.

Rock nacional e acrobacias marcam a programação 
da 17ª edição do Barretos Motorcycles

Evento acontece no Parque do Peão de 3 a 5 de maio
Motoclubes, motociclistas 

e apaixonados por este uni-
verso já aquecem os motores 
para participarem de um dos 
mais importantes encontros 
de motos do país: o Barretos 
Motorcycles. Em sua 17ª edi-
ção, o evento acontece de 3 a 
5 de maio no Parque do Peão.

Muito rock e a adrenalina 
das manobras radicais são os 
destaques da programação. 
Biquini Cavadão abre a gra-
de musical do palco principal 
no primeiro dia do evento, 
sexta-feira, 3 de maio..

Já no sábado, 4 de maio, 
o palco principal será tomado 
pelo rock do CPM22. O cantor 
Ventania também se apresenta 

no sábado. Com um som alter-
nativo o cantor tem entre suas 
influências, o ícone Raul Sei-
xas. A banda Psicodella tam-
bém faz show no mesmo dia.

MANOBRA RADICAIS
A pista de acrobacias monta-

da, exclusivamente, para receber 
as equipes profissionais é um dos 
espaços mais disputados do even-
to. É lá que a adrenalina sobe. To-
dos os dias WF Zerinho Power, 
Cachorrão Moto Show e Protork 
Phyra Show, com a animação 
do locutor Davi, apresentam de-
safios envolvendo o público em 
diversas manobras radicais.

OUTRAS ATRAÇÕES
Missa dos Motociclistas, 

City Tour, Feira Comercial 

com as principais empresas 
do setor de motociclistmo, 
Praça de Alimentação, En-
contro de Motoclubes e Con-
curso Garota Motorcycles são 
outras atrações também con-
firmadas para o evento.

Equipes profissionais 
levam adrenalina para 

a pista de acrobacias durante 
os três dias de evento 

(Foto: Diego Rodrigues)

NÚMEROS ATUALIZADOS
BARRETOS/2019

Dengue
Notificados: 1041
Positivos: 235
Negativos: 180
Aguardando re-
sultados: 626
ZiKa

Notificados: 17
Positivos: 0
Negativos: 17
Chikungunya
Notificados: 2
Positivos: 0
Negativos: 2
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Opinião

» CAUTELA, PRUDÊNCIA E GALINHA VELHA BEM COZIDA
“Cautela, prudência e galinha velha bem cozida não 

fazem mal a ninguém”, afirmou o vereador Otávio Garcia 
(DEM) ao comentar denúncias apresentadas na Câmara 
de Barretos.

» O DEDO É OUTRO, SEGUNDO CIPRIANO
Ao discursar sobre as denúncias envolvendo funcioná-

rios municipais, o vereador Aparecido Cipriano (PP) disse 
que tem gente falando que “vão se os anéis mas ficam os 
dedos”. Ressaltou que “o dedo é outro”.  Destacou ainda 
que está muito fácil apontar o dedo.

» O PREPARADO VEREADOR DE SEIS MANDATOS
O vereador Euripinho (PDT) garantiu estar preparado 

para apurar as irregularidades denunciadas na Câmara. 
Lembrou que como legislador de seis mandatos, nunca 
passou por essa situação.

» GALEIRAS PLUVIAIS NA FRADE MONTE
Informações sobre projeto visando implantar galeria 

pluvial ao longo da Avenida Professor Roberto Frade Mon-
te, em especial no entrocamento com a Via Conselheiro An-
tônio Prado, foi solicitada em outubro de 2010 pelo verea-
dor Guilherme Ávila ao prefeito Emanoel Carvalho.

» PAULA ESTÁ ENOJADA HÁ MUITO TEMPO
A vereadora Paula Lemos (PSB) disse que está enojada 

há muito tempo com as denúncias que recebe.

» DUTRA DEFENDE REFORMA E USINA DE ASFALTO
Reforma imediata da rodoviária e reativação da Usina de 

Asfalto são motivos de empenho do vereador Dutra (PSDB).

» UM PRATO CHEIO NA CÂMARA
Vereador Kapetinha (PTB) ventilou possibilidade de 

denúncias na Câmara acabarem em pizza. O presidente 
João Mulata (PSDB)  contestou a probabilidade: “Não 
tem pizza aqui, não”. Durante a última sessão, o tucano 
garantiu que nada vai ficar impune.

» WILSON PEDE FISCALIZAÇÃO NAS VAGAS PARA 
IDOSOS

O vereador Wilson Aparecido (PSDB) pediu para a 
prefeitura intensificar a fiscalização no uso indevido das 
vagas de estacionamento destinada aos idosos.

» VEREADOR QUESTIONA LIBERAÇÃO DE PÍLULA
A liberação da fosfoetonolamina (pílula do câncer) pe-

los órgãos competentes está sendo questionada pelo ve-
reador Raphael Oliveira (PRP).

» PARTO GERA COMPROMISSO E CUIDADOS
“Quem pariu Mateus que o embale”. O ditado foi lem-

brado pelo vereador Aparecido Cipriano (PP) na primeira 
sessão ordinária do legislativo barretense em 2019.

» O CORDÃO ESTÁ NA LISTA DE MUITA GENTE
Tem muita gente que colocou na agenda do próximo 

feriadão o carnaval das Marchinhas do Cordão Espalha 
Samba. O desfile acontece no primeiro sábado de março 
(2), pelas ruas e avenidas do bairro Bela Vista e adjacên-
cias. No comando da festa pública, o jornalista Patrício 
Augusto (PH).

» VEREADOR PEDE FISCALIZAÇÃO NOS LAGOS
Vereador Almir Neves (PSDB) pediu para a prefeitura 

intensificar a fiscalização dos quiosques e demais comer-
ciantes na Região dos Lagos. O objetivo é o cumprimento 
do código de posturas no que se refere a colocação de me-
sas e cadeiras nas calçadas.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Corrupção no Poder Pú-

blico - Peculato, Concussão, Corrupção Passiva e Prevarica-
ção”, de Waldo Fazzio Junior, publicado pela editora Atlas.

LUIZ FLÁVIO GOMES, Deputado 
Federal Delegado de Polícia aos 21 

anos, Promotor de Justiça aos 22 
e Juiz de Direito aos 25, exerceu 

também a advocacia.

Debatendo o anteprojeto do 
Ministério da Justiça e Segurança

Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo emitiu nota que vai de encontro a boa parte da população e até mesmo de profissionais do 
Direito e da Justiça brasileira, a respeito do anteprojeto do Ministro Sérgio Moro anunciado no começo da semana. Reproduzimos a nota 

neste espaço de opinião, para que nossos leitores reflitam sobre o tema, que será debatido pela OAB-SP no próximo dia 22, na capital paulista.
A Ordem dos Advogados do 

Brasil, seção São Paulo, recebeu, 
com enorme preocupação, as pro-
postas de mudanças legislativas 
anunciadas pelo Ministro da Justiça 
e Segurança, Sérgio Moro, suges-
tões estas que não foram levadas a 
prévio debate perante a sociedade 
civil, especialistas em segurança 
pública e operadores do Direito.

É evidente que a população 
em geral tem vivo e intenso inte-
resse e preocupação com a eleva-
ção dos níveis de violência, que 
atingem diretamente suas famí-
lias e suas vidas. É indiscutível, 
também, que o direito à seguran-
ça se constitui em direito público 
subjetivo e deve ser resguardado 

e protegido, para o bem de todos.
Todavia, tal como apresenta-

do pelo senhor ministro, o pacote 
de medidas denominado “Anticri-
me” não soluciona as questões a 
que se propõe e pode agravar o 
quadro de violência, além de vio-
lar frontalmente aspectos funda-
mentais da Constituição Federal 
e ignorar Tratados Internacionais 
de Direitos Humanos, dos quais o 
Brasil é signatário.

O conjunto de medidas atinge 
diretamente um dos pilares cons-
titucionais do Estado Democrá-
tico que se hospeda no exercício 
pleno da ampla defesa, além de 
restringir prerrogativas históricas 
da cidadania, gerando até mesmo 

situações de humilhação e de 
quebra de sigilo profissional.

Além disso, rompe a espinha 
dorsal de qualquer relação proces-
sual criminal que é a paridade en-
tre as partes, equilíbrio necessário 
em ações judiciais, colocando em 
posição prejudicial qualquer cida-
dão nas hipóteses de intervenção 
do Estado onipotente.

Ademais, sob o sedutor pretex-
to de resguardar a segurança públi-
ca, o pacote não consegue disfarçar 
seu inequívoco propósito sectaris-
ta, que se verifica, por exemplo, 
em sugestões de agudizar a violên-
cia estatal, mediante a legitimação 
de atos de força perpetrados pela 
própria polícia e por outros agen-

tes públicos e de segurança, o que 
coloca em risco a integridade físi-
ca de qualquer pessoa, de qualquer 
classe social, econômica ou etária, 
que tenha eventual desinteligência 
com referidos agentes públicos.

Ainda, o projeto acentua o en-
carceramento em massa com prisões 
prematuras e ignora toda a gravíssi-
ma problemática da questão carcerá-
ria, aprofundando as condições de-
sumanas do cumprimento da pena.

Para medidas da envergadura 
que propõe, o projeto deveria ser, 
antes de tudo, amplamente discuti-
do, com a participação de todos os 
setores da sociedade civil represen-
tativa, especialistas em segurança 
pública e profissionais do Direito.

Acertos, desacertos e desconsertos no pacotão anticrime do Moro
Dentre outras, vejo como 

problemáticas ou discutíveis as 
seguintes medidas ou omissões 
contidas no pacotão anticrime: 

1) Regime inicial em regime 
fechado obrigatório em todos os 
casos de reincidência ou de crime 
habitual ou reiterado ou profis-
sional. O STF tem jurisprudência 
pacífica que não permite que a lei 
fixe regime inicial fechado obriga-
tório. Deve-se respeitar o princípio 
da individualização da pena. Todo 
tipo de reincidência iria obrigar o 
regime fechado? E se o crime ante-
rior é culposo? Esse dispositivo tem 
potencial para explodir a população 
carcerária, porque quase 80% dos 
egressos voltam a delinquir.

2) Regime inicial fechado 
obrigatório nos crimes de cor-
rupção e peculato. São crimes 
que merecem dura reprovação, 
mas o STF tem jurisprudência pa-
cífica que não permite que a lei fixe 
regime inicial fechado obrigatório. 
Essa mesma observação vale para 
o roubo cometido com arma de 
fogo ou explosivos. Nesses crimes 
há agora previsão de perdimento 
de bens, o que é muito adequado.

3) Silêncio quanto aumento 
de pena para políticos envolvidos 
com tráfico de drogas, milícias ou 
crimes contra a Administração 
Pública. O político é eleito para pro-
teger a sociedade, não para cometer 
crimes contra ela, juntando-se a tra-
ficantes, milicianos (grupos parami-
litares) ou com as elites bandidas do 
poder econômico e financeiro. Sua 
pena deveria ser dobrada.

4) As medidas de endurecimen-
to penal, em regra, não reduzem a 
criminalidade, quando não acom-
panhadas de políticas públicas de 
educação para este fim e da certeza 
do castigo. Prevenção do crime se al-
cança com educação obrigatória para 
todos, em período integral, até os 18 
anos. Sem educação de qualidade para 
todos, em período integral, até os 18 
anos, toda política criminal no Brasil 
tem resultado em fracasso. Já foram 
180 reformas penais de 1940 até hoje. 
O pacotão ora em debate seria a 181ª 
lei penal. Nunca uma lei penal dimi-
nuiu qualquer crime no Brasil.

5) As medidas propostas não 
costumam reduzir a impunida-
de, salvo quando acompanhadas 
de políticas públicas de infraes-
trutura para a polícia judiciária 
(que investiga os crimes). Sem 
melhorar as polícias os índices de 
apuração dos crimes continuarão 
baixos (cerca de 10% a 20% nos 
homicídios, por exemplo).

6) Todo tipo de acordo penal 
deve ser gravado para que o juiz 
possa verificar sua legalidade. Fal-
ta essa previsão.

7) A reforma deveria ter dado 
tratamento especial aos crimes 
cometidos mediante o uso de 
explosivos. É previsível que essa 
modalidade de crime vai crescer 
enormemente no nosso país. São 
atos de terrorismo, que tendem a 
se repetir frequentemente.

8) Ausência de previsão mais 
específica acerca do monitora-
mento do dinheiro, particularmente 
nos crimes contra a Administração 
Pública, financeiros, econômicos, 
sonegação fiscal, evasão de divisas e 
lavagem de dinheiro.

9) Execução da pena em segun-
do grau por lei ordinária e não por 
Emenda Constitucional. É indis-
pensável que haja execução da pena 
após a decisão em segundo grau. Sou 
totalmente favorável, nos termos da 
Convenção Americana que diz que 
a presunção de inocência é derru-
bada depois dessa etapa. Temos que 
conceituar o que se entende por coisa 
julgada, via Emenda Constitucional. 
A disciplina do tema via lei ordinária 
vai permitir que a polêmica continue. 
Não é correta a execução provisória 
da pena. Ela tem que ser definitiva.

10) Execução da pena após 
condenação no Tribunal do Júri. 
O Tribunal do Júri é órgão de pri-
meiro grau. Contra suas decisões 
cabe recurso para revisão dos fa-
tos e das provas. Somente quando 
os fatos e as provas são analisados 
duas vezes é que cai a presunção 
de inocência. Após a decisão de se-
gundo grau deveria ocorrer a coi-
sa julgada, estabelecendo-se que 
todos os recursos posteriores são 
ações rescisórias constitucionais.

Dentre outros, vejamos al-
guns acertos:

1) Tipificação do Crime de Cai-
xa Dois (eleitoral), sem anistia dos 
crimes anteriores. O crime previsto 
no art. 350 do Código Eleitoral con-
tinua intacto (fazer declaração fal-
sa para a Justiça Eleitoral). O novo 
crime incrimina condutas paralelas 
à contabilidade. É o famoso “por 
fora”. O novo crime envolve caixa 
dois e caixa três (quem paga por fora 
diretamente despesas com gráfica, 
por exemplo). Pena de 2 a 5 anos de 
reclusão. Todos que colaboram para 
o crime do candidato também serão 
responsabilizados, incluindo as pes-
soas do partido que tenham agido 
dolosamente. A pena é aumentada 
de 1/3 a 2/3 se algum agente público 
concorrer para o crime.

2) Nos crimes hediondos ou 
equiparados (tortura, tráfico ou ter-
rorismo) que envolverem a morte 
da vítima (latrocínio, homicídio 
qualificado), a progressão de regi-
me agora exige 60% da pena (con-
tra 40% anteriormente). Correto o 
aumento (estamos falando de vida 

humana). Mais: o condenado tem 
que ter mérito (bom comportamen-
to carcerário) e condições pessoais 
favoráveis (voltou a exigência do 
exame criminológico).

3)  Novas regras dificultando a 
impunidade via prescrição penal. 
Agora, enquanto pendentes embar-
gos de declaração e recursos nos 
Tribunais Superiores, estes quando 
inadmissíveis, não mais corre pres-
crição. A reiteração de embargos 
para ganhar tempo de prescrição 
acabou. Outra novidade: não só a 
sentença (o anteprojeto esqueceu de 
dizer condenatória), senão também 
o acórdão (do tribunal) interrompe 
a prescrição (toda contagem volta a 
zero). Esse acórdão, evidentemen-
te, tem que ser condenatório.

4) Aumento de ½ da pena 
nos casos de crimes relativos a 
armas de fogo. Esse aumento só 
vale para integrantes de empresas 
de segurança ou para quem possui 
antecedente criminal com conde-
nação transitada em julgado. Pode 
o crime ser de porte ilegal ou posse 
ilícita, pouco importando se a arma 
é de uso restrito ou não.

5) Acordo de não persecução 
penal entre Ministério Público e au-
tor do fato. Esse acordo só pode ocor-
rer quando a pena máxima for inferior 
a quatro anos (art. 28-A, caput). No § 
1º o anteprojeto fala em pena mínima 
inferior a quatro anos. Há um conflito 
entre tais dispositivos. O correto é o 
segundo. Trata-se de uma suspensão 
da denúncia, via acordo extrajudicial, 
com presença de advogado, que de-
pende de homologação do juiz. Se o 
réu cumprir todas as condições acor-
dadas, extingue-se a punibilidade, sem 
criar antecedente criminal. Compete 
ao juiz fiscalizar a proporcionalidade, 
legalidade e voluntariedade do acordo. 
O ideal seria gravar o acordo (facili-
tando-se a fiscalização da sua lisura).

6) “Plea bargain” (sistema 
americano tropicalizado). Exi-
ge recebimento da denúncia. É o 
acordo para a aplicação imediata 
da pena, cabível em todos os cri-
mes (teoricamente). Nos casos da 
lei Maria da Penha há Convenção 
Internacional impedindo o acordo. 
Após a confissão confirmada pe-
rante o juiz, uma série de benefí-
cios podem ser acordados entre as 
partes, sendo determinante a rápida 
solução do processo. Há previsão 
da reparação dos danos à vítima. Só 
a confissão judicializada derruba a 
presunção de inocência. Compete 
ao juiz verificar a razoabilidade da 
pena proposta, legalidade do acordo 
assim como a existência de outras 

provas. São aplicáveis os princípios 
da suficiência da pena, da proibição 
de excesso e da vedação da prote-
ção deficiente. Se o réu for reinci-
dente, a pena será iniciada em regi-
me fechado.

7) Regulamentação do uso da 
videoconferência na instrução 
penal. Passa a ser regra geral, sal-
vo quando houver impossibilidade 
técnica de fazê-la. Em todos os 
atos em que o réu preso deva parti-
cipar, cabe videoconferência.

8) Informante do bem (infor-
mante colaborador). Isso vem do 
direito anglo-saxão. Se chama Whis-
tleblower. Nos crimes contra a Ad-
ministração Pública (corrupção, pe-
culato etc.), premia-se o informante 
que colaborar com a Justiça (com até 
5% do valor recuperado pela Admi-
nistração Pública). O informante será 
protegido e não pode sofrer qualquer 
tipo de retaliação ou responsabiliza-
ção. Sua identidade será preservada, 
salvo quando ele mesmo autoriza sua 
revelação. Ninguém será condenado 
só com base nessa informação.

9) Restrição das saídas tem-
porárias (“saidinha”). Nos casos 
de crimes hediondos, tortura e ter-
rorismo (o anteprojeto não fala em 
tráfico de drogas) acabam as saídas 
temporárias. A medida é acertada.

10) Endurecimento contra o 
crime organizado. Lideranças ar-
madas das organizações criminosas 
iniciarão o cumprimento da pena 
em regime fechado (o STF não tem 
admitido isso, por força do princípio 
da individualização da pena). O preso 
não poderá progredir de regime quan-
do mantém vínculo associativo com a 
organização ou associação criminosa.

11) Admissão de acordo nos 
casos de Improbidade Adminis-
trativa. Trata-se de medida acerta-
da, mas faltou prever a obrigatória 
participação (em qualquer caso) do 
Ministério Público.
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Pacotes para Festa do Peão

Está ansioso para curtir todos os dias da Festa do Peão? Agora 
em fevereiro, o passaporte Parque|Rodeio|Show – que garante 
acesso aos 11 dias do evento – pode ser parcelado em até 9 vezes 
no cartão de crédito. O valor é de R$ 350 e a quantidade dispo-
nível é limitada. Outra opção que também está disponível para 
venda com a possibilidade de pagamento parcelado no cartão 
de crédito é o Passaporte para a Área Vip que custa R$ 1 mil. Além 
do parcelamento no cartão de crédito, as duas opções de passa-
porte podem ser adquiridas e parceladas no carnê até o dia 10 de 
março (1 entrada mais 4 parcelas).  A venda acontece exclusiva-
mente na Loja Os Independentes na Avenida 43, esquina com a 
rua 38. Mais informações: 3322 9022. (foto: André Monteiro)

De bar em bar, o mato-
-grossense Lucas Perro-
ne encanta a todos com 
a sua arte que é cantar. 

Atualmente o jovem 
cantor está na terra do 

peão mostrando seu 
talento. Boa sorte!!!

De férias, o casal, Vitor Lambert e Thayná Uieda, foram curtir 
merecidos dias de descanso em Maceió, um lugar paradisíaco 
e encantador, onde em meio ao mar, em uma das praias de Ja-
paratinga, os pombinhos posam próximo aos recifes de corais, 
preservado ambientalmente no estado de Alagoas. Sucesso!!!

A expectativa toma conta do casal, Lorrayne Matos e Marcos 
Silva, e da filha Júlia, que estão ansiosos com a chegada 

de Sofia, que está previsto para meados de fevereiro. Que 
venha com muita saúde!!! (foto: Elisandra e William)

Rafael Oliveira, além de curtir as melhores festas de Barretos e 
região também é muito família. Dia desses foi de self com as 

sobrinhas, Letícia, Bianca e Beatriz. Parabéns Rafinha, são lindas!!!

Flash em Leandro Carvalho que 
está contando os dias para as suas 

férias, pois com elas, vem a chegada 
do carnaval. Eita rapaz festeiro!!!

Finalmente o grande dia está chegando. Amanhã (9), 
o casal, Caio Brunozi e Liliani Lopes, oficializarão sua 

união com o tão esperado sim, na Igreja Matriz 
São Gabriel, em Jaborandi. Felicidades ao casal!!!

Hoje (8), é dia de festa em torno de Maria Victó-
ria Ramos. A aniversariante do dia é mineira e fu-
tura dentista, passa a data recebendo o carinho 
dos pais, Franco e Vera, dos irmãos, João Lucas e 
Maria Thereza, do namorado Luiz Fernando, e o 

mais especial, do filho Bernardo. Parabéns!!!

A terça-feira (5) foi de muita comemora-
ção para Kerlin Dantas que fez mais um 
aniversário, onde os mimos e paparicos 

ficaram por conta do maridão 
Anderson, e dos 

filhos,  Júlia e 
Leonan (foto). 

Parabéns!!!
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Euripinho solicita benfeitorias e presença 
de vigilante no Cemitério Municipal

Na primeira sessão ordi-
nária do legislativo barretense 
de 2019, o vereador Olimpio 
Jorge Naben (Euripinho) soli-
citou à administração munici-
pal, por meio de requerimen-
to, a realização da reforma 
das calçadas internas, pintura, 
podas de árvores e melhorias 
na iluminação do Cemitério 
Municipal da Paz, deixando-o 
em condições adequadas de 
ser visitado pelos munícipes, 
bem como a realização de um 
mutirão de limpeza no local.

Euripinho ressalta que “as 
áreas entre os túmulos se apre-
sentam completamente toma-
das por vegetação, entulhos 
e sujeira, impossibilitando as 
pessoas de circularem no local, 

causando total falta de respeito 
com as famílias que lá visitam 
seus entes queridos. A calçada 
interna também está bem pre-
cária e munícipes têm recla-
mado, alegando dificuldade 
em transitar pelo local, o que 
pode causar acidentes”, frisou.

O vereador solicitou, ainda, 
providências para disponibili-
zar um vigilante, objetivando 
coibir os furtos praticados no 
local, tendo em vista que está 
sendo frequente o registro de 
furtos no local, “pois são le-
vadas peças de bronze como 
argolas, vasos, imagens, cruci-
fixos e placas de inúmeros ja-
zigos, fato ainda que vilipendia 
a memória dos mortos e causa 
profunda revolta aos parentes”.

Cadastramento biométrico de eleitores 
passa a ser obrigatório em Barretos

O cadastro obrigatório da 
biometria terá que ser realiza-
do por eleitores de Barretos e 
Colômbia, agora de forma obri-
gatória, segundo o Tribunal Re-
gional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP). Quem descumprir 
terá o título cancelado. A obri-
gação vale para os inscritos até 
13 de agosto de 2015.

De acordo com a chefe do 
Cartório Eleitoral de Barre-
tos, Alessandra Tamarozi, o 
eleitor precisa fazer um agen-

damento para cadastrar a bio-
metria. Caso não tenha acesso 
à internet, a opção é ir pesso-
almente até o cartório eleito-
ral para escolher dia e horário.

Os eleitores podem agen-
dar seu atendimento no site 
www.tre-sp.jus.br e compa-
recer ao cartório eleitoral na 
data e hora marcadas, muni-
do de documento com foto, 
comprovante de residência e 
o título eleitoral, se tiver. Para 
o primeiro título dos homens 

com idade entre 18 a 45 anos 
é necessário também o com-
provante de quitação do servi-
ço militar.

O registro das digitais está 
disponível em todas as cidades 
paulistas e a meta do tribunal é 
concluir este processo até 2022.

Até dezembro do ano pas-
sado, dos 86.790 eleitores 
barretenses, apenas 36.035 re-
alizaram o procedimento, fal-
tando, portanto, 50.755 para 
fazer o título por biometria.

O ministro Ricardo Vé-
lez Rodríguez anunciou que 
quer “impulsionar” o Projeto 
Rondon, criado em 1968 e re-
tomado em 2005, entre os es-
tudantes do ensino superior. 
Ele também afirmou, em ví-
deo publicado no site do Mi-
nistério da Educação, que vai 
dar “muita ênfase” à educação 
moral e cívica em todos os 
segmentos de ensino do país.

“Estamos impulsionando 
de novo o Projeto Rondon em 
nível universitário para visitar 
as regiões menos desenvolvi-
das do país, que foram esque-
cidas pelo mercado e que pre-
cisam ser incorporadas à vida 
nacional”, disse o ministro.

EDUCAÇÃO MORAL
O ministro também voltou a 

afirmar que vai priorizar a volta 

Ministro da Educação quer 
retomar educação moral e cívica

da educação moral e cívica nas 
escolas e universidades brasilei-
ras. “Havia nas nossas antigas 
escolas primárias e secundárias, 
a educação moral e cívica. De-
pois, quando chegava ao ensino 
universitário, o aluno tinha a dis-

ciplina de estudo dos problemas 
brasileiros. Isso foi esquecido. Eu 
acho que seria necessário voltar-
mos a valorizar a educação para 
a cidadania, que é a base do com-
portamento da vida cidadã”, dis-
se o ministro nesta semana.

O Rotary Club de Barretos promove neste final de semana o Bazar dos Amigos, Em sua 
sede, na rua 16, nº 910, esquina da avenida 13, no centro, haverá um grande brechó com rou-
pas, calçados, artesanato e móveis. O local vai funcionar nesta sexta-feira (8) das 9 às 18 ho-
ras e, sábado (9) das 9 às 12 horas.

A secretaria municipal de 
Assistência Social e Desen-
volvimento Humano informou 
que o cadastramento para ido-
sos participarem das ativida-
des do CDI (Centro Dia Idoso), 
programa que funciona no CCI 
(Centro de Convivência do Ido-
so), no bairro Christiano Carva-
lho, agora são feitos por meio 
do CREAS (Centro de Refe-
rência Especializado da Assis-
tência Social, na avenida 25 en-
tre as ruas 16 e 18, no centro.

As atividades de fisiotera-
pia, esportes, artesanato, re-
creação e acompanhamento 

Cadastros para CDI passam a 
ser feitos pelo CREAs

psicológico, são desenvolvi-
das de segunda a sexta-feira, 
para idosos acima de 60 anos, 
que apresentam algum tipo de 
deficiência ou necessitam de 
acompanhamento.

No local são servidas três re-
feições para os assistidos, num 
total de 76 pessoas: café da ma-
nhã, almoço e lanche da tarde.

Uma nova unidade do CDI 
vai funcionar, em breve, para 
atendimento de 50 idosos, no 
prédio que atualmente abriga 
o CEMEI do bairro Califórnia.

Para atendimento a idosos, 
Barretos tem ainda o CCI, no 

Jardim Universitário. A faixa 
etária é para pessoas acima de 
50 anos e não há necessidade 
de inscrição. Basta compare-
cer ao local, de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas. São 
oferecidas atividades de canto 
coral, artesanato, esporte, dan-
ça (zumba), acompanhamento 
psicológico, lazer e recreação.

Mais duas unidades serão 
criadas. O Centro de Referên-
cia do Idoso, em área do pátio 
de estacionamento da antiga 
Estação Ferroviária e no bair-
ro Marília. Os projetos estão 
em fase de licitação.

Bazar do Rotary
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A prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal de 
Ordem Pública, informou que já 
está em pleno funcionamento o 
novo conjunto de semáforos ins-
talados no cruzamento da aveni-
da 43 com a rua 30, que faz parte 
do projeto de modernização do 
controle de trafego local. 

Este é o segundo novo conjun-
to instalado e em funcionamento 
na avenida 43, sendo que o pri-
meiro foi colocado no cruzamen-
to com a rua 28. Outros dois serão 
instalados no cruzamento com as 
ruas 32 e 42, cujas bases estão 
prontas. Todos os novos equipa-
mentos têm fiação embutida.

Mais um semáforo moderno está 
em funcionamento na avenida 43

O secretário Claúdio Mu-
roni afirmou que os equi-
pamentos mais antigos que 
estavam nestes locais são re-
visados para serem instalados 
em outros locais ou utilizados 

para peças de reposição. “A 
empresa responsável trabalha 
gradativamente, um a um, e 
o projeto de modernização na 
avenida 43 já está bem adian-
tado”, afirmou Muroni.

Amigo das crianças, túmulo de Carrasco 
está entre os mais visitados em Barretos

Entre os túmulos mais vi-
sitados do Cemitério da Paz, 
em Barretos, estão os de Ma-
ria Aparecida Conceição, a 
“Santinha do Ibitu” e o João 
Estefânio, o “Carrasco”. Ho-
mem que tinha muito amor 
pelas crianças, Carrasco fa-
leceu no dia 27 de junho de 
1955, aos 50 anos de idade.

“Ele era alcoólatra e o que 
tinha de mais precioso era o 
amor pelas crianças. O meu 
avô trabalhava no frigorífi-
co [Anglo] e quando recebia 
o salário, comprava sacos de 
bala num armazém e vinha 
de lá até na Vila Baroni dis-
tribuindo as balas”, conta o 
neto, Mauro Cotrim. 

Segundo pesquisadores, o 
apelido de Carrasco foi dado 
por ser abatedor de bois no 
frigorífico. Naquele tempo se 
matava na marreta e ele era um 
dos melhores. Carrasco senta-
va na Praça Francisco Barreto 
e ficava rodeado por, pelo me-
nos, 30 crianças para ouvir os 
causos que ele contava.

“Os fazendeiros tinham um 
carinho muito especial pelo 
Carrasco, tanto é que quan-
do faleceu, o túmulo foi doa-
do pela sociedade barretense. 
Dizem que quando o cortejo 
fúnebre passou, o comércio fe-
chou”, lembra Cotrim.

Os familiares contam que 
Carrasco era muito carinhoso. 
As discussões com a mulher 
era em relação aos gastos do 
salário, já que tudo que ganha-
va ia embora com as crianças. 

O neto Mauro Cotrim visita o túmulo de Carrasco. 
(Foto: Aquino José/ Seven Press)

Mal deixava para o sustento 
da família, recorda o neto. 

MILAGRES
Tem muita gente que vai 

na beira do túmulo rezar e pe-
dir graças. Quando trabalhava 
nos Correios, Cotrim conhe-
ceu uma senhora chamada 
Dona Bethi que cuidava do 

túmulo do Carrasco. “Diante 
das necessidades, ela pedia 
para o Carrasco e conseguia a 
graça depois das orações”.

Cotrim ressalta que a famí-
lia se alegra ao ouvir relatos 
de milagres vindos de um pa-
rente que demonstrou e espa-
lhou amor às crianças.
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Os proprietários de cava-
los, burros, mulas e outros 
animais utilizados para tração 
animal, passeio, esportes e 
outras atividades no períme-
tro urbano, devem realizar um 
cadastro na prefeitura, no pe-
ríodo de 11 a 15 de fevereiro.

O cadastramento será feito 
na sede da secretaria municipal 
de Agricultura e Meio Ambien-
te, no período das 8 às 16 horas, 
com a apresentação de docu-
mento de identificação (RG) e 
comprovante de endereço.

Além de preencher os dados 
de endereço e identificação, os 
proprietários devem levar seus 
animais para serem vermifuga-
dos, microchipados e avaliados 
por um veterinário, tudo gratui-
tamente. Os donos dos animais 
vão receber orientações sobre 
bons tratos e cuidados animais, 
recebendo, ao final, um kit de 
primeiros socorros.

O secretário municipal 
Marco Antônio de Carvalho 

Prefeitura inicia na segunda o cadastro de equídeos
Ferreira, explicou que a me-
dida segue as orientações da 
Lei Municipal nº 5000/14, que 
ficou conhecida como Lei do 
Amigo Bicho. “Nosso princi-
pal objetivo é realizar o escla-
recimento, a conscientização 
desses proprietários no que diz 
respeito à qualidade de vida 
oferecida aos cavalos, mu-
las, burros, pôneis e qualquer 
tipo de animal usado pelos 

Realizada nesta quinta-
-feira (7), na prefeitura, uma 
reunião com a presença dos 
empresários que tem empre-
sas instaladas na Avenida 
Necker Camargo de Carvalho 
começou a definir o projeto de 
melhorias para toda a região, 

uma das principais entradas 
de acesso à cidade.

O principal objetivo, se-
gundo o secretário munici-
pal de Indústria, Comércio e 
Emprego, Fernando Carva-
lho, é ouvir os empresários e 
explicar o acordo firmado no 

Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC), com o Ministério Pú-
blico, que estabelece, entre 
outras coisas, a construção de 
calçamento ao longo de todo 
o passeio público da avenida.

“O convite foi feito formal-
mente, por ofício, aos proprie-

tários de empresas instaladas 
na avenida, mas a reunião foi 
aberta também àqueles que não 
foram notificados por escrito, 
afinal é de interesse de todos 
daquela região que a avenida 
possa ganhar ainda mais me-
lhorias”, justificou o secretário.

Reunião com empresários da Avenida Engenheiro 
Necker de Camargo começa definir melhorias na região

Nos últimos cinco anos, 
o número de ataques de es-
corpiões teve um aumento 
de 80% no país. Saltou de 78 
mil casos para 141 mil casos. 
Em 2017, foram confirmados 
143 óbitos por picada de es-
corpiões. Em São Paulo, a si-
tuação elevou a taxa de letali-
dade e, hoje, quatro em cada 
mil pessoas picadas morrem.

De acordo com o biólogo 
Giuseppe Puorto, membro 
do Conselho Regional de 
Biologia – 1ª Região (SP, 
MT, MS), o problema é co-
mum nas regiões urbanas, 
especialmente no verão.

“Cerca de 40% das ocor-
rências registradas em todo 
o país são nesse período. 
Por isso, a atenção deve ser 
redobrada nessa época do 
ano”, reforça o biólogo.

Ele explica que os escor-
piões se alimentam de baratas, 
que são insetos domésticos e 
que, nessa época do ano, se 
proliferam, já que as condições 

O Banco do Brasil lucrou 
R$ 9,7 bilhões (valor ajusta-
do) nos nove primeiros me-
ses de 2018, de acordo com 
o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese).

O número representa um 
crescimento de 22,8% com 
relação ao mesmo período 
em 2017. Já o lucro líquido 
do banco alcançou, no mes-
mo período, R$9,06 bilhões, 
o que demonstra um cresci-
mento de 14,6%. 

Segundo o Destaque das 
Demonstrações Financeiras 
do BB, esse resultado se deve 
principalmente à redução de 
despesas de provisão de cré-
dito, ao crescimento da renda 
de tarifas (que cresceram aci-
ma da inflação) e ao controle 
de custos (que variaram abai-
xo da inflação) que o Banco 
do Brasil realizou no período.     

BANCO NÃO RECO-
NHECE ESFORÇO DO 

FUNCIONALISMO
Mesmo com altos lucros, o 

banco não reconhece o esforço 
do funcionalismo. Para Alencar 
Theodoro, presidente do sindi-
cato, o banco precisa se preocu-
par mais com os funcionários. 
“É possível o banco negociar 
melhor um acordo para a Cassi, 
que preocupa tanto os funcio-
nários. Se parte da diretoria tra-
balha para inviabilizar o plano 
de saúde, o funcionalismo mos-
tra que merece respeito com a 
apresentação de um lucro signi-
ficativo”, explicou.

Alencar ainda ressaltou a 
importância das negociações. 
“O Banco do Brasil precisa 
reabrir as negociações com os 
sindicatos e entidades de repre-
sentação dos funcionários da 
ativa e aposentados”, comple-
tou. (Fonte: Contraf/CUT –SP).

proprietários que residem na 
área urbana. Colocar vacinas 
em dia, zelar pela saúde, curar 
quaisquer feridas e, principal-
mente, manter esses animais 
em local seguro, cercado, com 
água e alimentação adequada. 
Para incentivá-los a participar 
estamos oferecendo serviços 
gratuitos como a vermifuga-
ção e a avaliação veterinária”, 
completou o secretário.

Número de pessoas picadas por escorpião 
cresceu 80%, nos últimos cinco anos

climáticas são favoráveis para 
sua reprodução. “Eles invadem 
as casas atrás das baratas, mas 
acabam também buscando onde 
se alojar”, completa.

Segundo o especialista, 
nas grandes cidades a espécie 
mais perigosa é o escorpião 
amarelo (Tityusserrulatus), 
que se reproduz por parteno-
gênese (ou seja, a fêmea se 
reproduz sozinha). A melhor 
maneira de evitar a visita des-
ses aracnídeos, diz, é justa-
mente manter os lugares lim-
pos, livres de entulhos.

“No quintal de casa evite o 
acúmulo de telhas ou de tijo-
los, por exemplo. Eles podem 
se esconder entre as frestas. E 
se perto de casa tiver algum 
terreno baldio, peça para que a 
prefeitura providencie a limpe-
za do local”, orienta o biólogo.

Se for picado, o biólogo re-
comenda que procure um ser-
viço de atendimento médico o 
mais rápido possível. “A pes-
soa deve ser levada para o local 

mais próximo que tiver”, avisa.
Geralmente, primeiro é 

aplicado um medicamento 
para aliviar a dor provocada 
pela picada do escorpião. E 
depois, se for o caso, é apli-
cado o soro antiescorpiônico. 

“O medicamento neutraliza 
as toxinas do veneno circu-
lante no corpo”, esclarece 
Puorto. A aplicação é geral-
mente indicada para crianças 
e idosos, considerados maior 
grupo de risco.

Banco do Brasil lucra R$ 9,7 
bilhões no 3º trimestre de 2018
Mesmo com altos lucros, o banco não 
reconhece o esforço do funcionalismo

Esta será a 18ª edição do evento que acontece em 
Ribeirão Preto e atrai milhares de pessoas de todos 
os estados brasileiros. “A expectativa sobre as atra-
ções é grande e o João Rock promete, como sempre, 
surpreender com sacadas, novidades e grandes en-
contros; afinal, este é o ano de comemorar sua maiori-
dade”, adianta Marcelo Rocci, um dos organizadores.

O FESTIVAL
O João Rock se consagrou como um festival genuina-

mente brasileiro, que sempre recebeu grandes nomes do 
rock nacional e seus subgêneros em um único dia. Des-
de 2014, o evento esgota seus convites cerca de 30 dias 
antes de sua realização. No ano passado, foram mais de 

60 mil pessoas que assistiram a 24 bandas se apresentando, simultaneamente, em quatro espaços e palcos 
distintos. A maratona, que durou 12 horas, recebeu estrelas como Skank, Criolo, Natruts, Raimundos, Caetano 
Veloso, Tom Zé, Gilberto Gil, Francisco El Hombre, Planet Hemp, Rael, Gabriel O Pensador, Mutantes, entre 
outros. Cada um, com seu projeto e sua história, levou para o palco do João Rock mais do que música, levantou 
a bandeira do fortalecimento da cena do rock e da música nacional. Detalhes sobre estrutura, venda de ingressos 
e programação deste ano serão anunciados em breve. Mais informações: www.joaorock.com.br

Festival João Rock chega à maioridade e 
anuncia data com edição comemorativa

Está marcado para o dia 15 de junho de 2019 o João Rock, um dos principais festivais de música do país
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COTIDIANO

A Editora Diário Oficial 
de Sergipe (Edise), do Gover-
no de Sergipe, lançou o livro 
“Ranulfo Prata - Vida e Obra”, 
organizado por Gilfrancisco 
Santos, nesta quinta-feira (7), 
na Biblioteca Ranulpho Prata, 
junto à Faculdade de Ciências 
da Saúde de Barretos “Dr. 
Paulo Prata”, em Barretos.

A obra conta a trajetória 
de vida de um dos mais im-
portantes escritores do país, o 
sergipano Ranulfo Prata, mé-
dico, contista e romancista.

Ranulfo Prata nasceu no 
dia 04 de maio de 1896, na 
cidade de Lagarto, Sergipe. 
Entrou na Faculdade de Medi-
cina de Salvador, Bahia, onde 
deu início à sua vida acadêmi-
ca e apresentou os primeiros 
interesses em literatura quan-
do escreveu o conto “O tro-
peiro”, publicado no Jornal A 
Tarde, de Salvador.

A obra trouxe reconheci-
mento ao seu nome no campo 
literário e acadêmico quando, 
em 1926, conquistou o prêmio 
de melhor romancista no con-
curso promovido pela Acade-
mia Brasileira de Letras, com 
o conto “O lírio na torrente”.

Depois de passados quatro 
anos de graduação em Salva-
dor, Prata foi morar no Rio de 

Responsáveis por 27% do 
Produto Interno Bruto, por 54% 
dos empregos formais e por 
98,5% das empresas do país, os 
pequenos negócios devem se for-
talecer nos próximos quatro anos.

A expectativa é da nova di-
retoria do Sistema Sebrae, que 
manteve reunião em Brasília, 
no Encontro de Dirigentes, para 
debater os rumos da instituição 
em apoio às micro e pequenas 
empresas do Brasil. O evento 
começou na terça-feira (5) e se 
encerrou nesta quinta-feira (7).

Na abertura do encontro, o 
presidente do Sebrae Nacio-
nal, João Henrique de Almeida 
Sousa, disse que o cenário eco-
nômico favorece o crescimen-
to dos pequenos negócios. “A 
economia voltou a dar sinais 
de recuperação nos últimos 
anos e o governo Bolsonaro 
tem sinalizado à população 
uma expectativa extremamen-
te positiva. A própria Bolsa de 
Valores tem atingido recordes 
excepcionais, chegando a su-
perar 98 mil pontos”, analisou.

Sousa acredita que a pos-
sibilidade de aprovação das 
reformas, especialmente a da 
Previdência, amplia as perspec-

tivas positivas para a economia. 
Para ele, o cenário econômico 
positivo deve se refletir tam-
bém no ambiente de negócios 
da micro e pequena empresa.

“Há uma expectativa muito 
forte do que diz respeito ao au-
mento dos pequenos negócios, 
do empreendedorismo e do 
Microempreendedor Individual 
(MEI). Já temos 8 milhões de 
MEI cadastrados e devemos 
passar de 10 milhões no segun-
do semestre”, acrescentou.

De acordo com o diretor 
técnico do Sebrae, Vinícius 
Lages, o Encontro de Diri-
gentes do Sistema Sebrae 
representa um momento de 
importante repactuação da ins-
tituição para ampliar a oferta 
de serviços entregues em prol 
do desenvolvimento do país.

“Atingimos cerca de 5,3 
milhões de pequenos negócios 
e potenciais empreendedores 
que receberam apoio do Se-
brae”, destacou. “Essa é uma 
oportunidade muito relevante 
para fazermos o nivelamento 
de expectativas e traçarmos 
os novos desafios”, concluiu 
o diretor de Administração e 
Finanças, Carlos Melles.

Novos dirigentes do Sistema Sebrae participam 
de encontro em Brasília e avaliam positivamente 

as perspectivas para os próximos quatro anos

Cenário econômico é 
favorável ao desenvolvimento 

dos pequenos negócios

“Ranulfo Prata - Vida & Obra” foi lançado 
em Barretos pelo governo de Sergipe

A obra conta a trajetória de vida de um dos mais importantes médicos sergipanos que atuou em Barretos
Janeiro para concluir o curso, 
em 1920, na Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Rio 
de Janeiro. Casou-se com a pro-
fessora Maria da Gloria Bran-
dão Prata e teve o seu primeiro 
filho, Paulo. No ano de 1924, 
decidiu se mudar para a cidade 
de Santos, São Paulo, onde o 
casal se radicou e até hoje estão 
os seus descendentes. 

Gilfrancisco Santos, organi-
zador da obra, relata que a esco-
lha do tema se deu quando che-
gou a Aracaju para coordenar o 
curso de Letras, da Universida-
de Tiradentes, e resolveu reunir 
uma lista de escritores para em-
basar suas aulas.

Durante as pesquisas, no-
tou sua familiarização com 
a história de Ranulfo Prata 
e decidiu embarcar nesse 
tema. “O livro é uma home-
nagem, uma dívida que te-
mos com Ranulfo”, ressalta 
Gilfrancisco Santos.

O presidente da Empresa 
de Serviços Gráficos de Sergi-
pe (Segrase) , Ricardo Roriz, 
explica como a publicação 
dessa obra é especial.

“Todos os amantes da li-
teratura conhecem Ranulfo 
Prata e suas obras, sabe da 
importância que ele teve não 
só para o mundo literário, 

mas também para o campo da 
saúde. E é a história de mais 
um sergipano que ganhou o 
respeito nacional”, apontou. 
“Me orgulha saber que nossa 
editora levará mais essa obra 
para as mãos e prateleiras dos 
leitores, em especial, a família 
do homenageado”, frisou.

Para àqueles que, depois 

da leitura desse livro biblio-
gráfico, tenham o interesse de 
conhecer todas as publicações 
do autor Ranulfo Prata, regis-
tramos outras obras escritas 
por ele: “O Triunfo – 1918”, 
“Dentro da Vida – 1922”, 
“Lampião – 1934”, “Navios 
Iluminados – 1937” e o conto 
“A longa estrada – 1925”.

Gilberto Francisco dos Santos, mais conhecido como Gilfrancisco, 
nasceu em 27 de maio de 1952, em Salvador. É professor, jornalista 
e escritor com vários livros publicados, possui graduação em Licen-
ciatura - Letras Vernáculas pela Universidade Católica do Salvador 
(1991). Tem especialização em Educação Tecnológica. Possui mais 
de 600 artigos publicados em jornais, revistas e periódicos. Tem 
experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Brasileira, 
Hispano-americana e Russa. Começou como jornalista, trabalhando 
nas sucursais dos jornais Movimento, Em Tempo e Voz da Unidade 
no início de 1960, época em que participou das atividades culturais 
no Estado, produzindo vários shows musicais, passando a integrar o 
Grupo Experimental de Cinema da Universidade Federal da Bahia.
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Rio das Pedras inicia 
Campeonato de Futebol 

de Campo Livrão

No último domingo (3), o 
departamento de Esportes do 
Rio das Pedras deu inicio ao 
Campeonato de Futebol de 
Campo, categoria Livrão.

Esta categoria é conside-
rada uma das mais competi-
tivas do clube, devido ao alto 

nível técnico dos atletas que, 
em sua maioria, participam da 
várzea barretense.

Segundo informações do 
diretor de Esportes do clube, 
Roberto Bordim, o campeo-
nato conta com a participação 
de 10 equipes e os jogos são 

realizados aos domingos, em 
3 campos simultaneamente, a 
partir das 8h45.

Todos os participantes, in-
cluindo técnicos e dirigentes, são 
associados do clube e devem es-
tar em dia com suas mensalida-
des para garantir a participação.

Destaque da primeira rodada da competição, a equipe Os Periquitos /Soprano Contabilidade/MP 
Sport´s/Buthianga Auto Peças/Serralheria Marilia/JM Supemercados/Mil Koisas/Timbalada Lan-

ches/Amigos do Juninho Bandeira venceu pelo placar de 13 x 0 a equipe do Botequim do Chopp.




