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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 05 DE JULHO

R$  3,818
Dólar Comercial Venda R$  3,820

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

conselho tutelar

quermesse na praça

CAPOTAMENTO DE VAN - Funcionários da concessionária TEBE atuaram no socorro 
a um acidente na manhã desta sexta-feira (5). Um veículo Van, com placas de Campinas (SP), 
capotou no Km 414 da rodovia Brigadeiro Faria Lima. Não houve registro de vítima. 

O presidente do Instituto Esperança e Vida de Barretos, Rosemir Re-
zende Nagib, confirmou que está agendado para o dia 9 de agosto, uma 
nova reunião com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, em Brasília. Na oportunidade, Rosemir Nagib espera uma 
resposta da ministra sobre ofício entregue a ela, em abril passado, solicitando 
a instalação da Casa de Apoio para Mulheres de Barretos. “A implantação 
deste projeto servirá de benefício a dezenas de mulheres, de todas as idades, 
que passam por problemas de todos os tipos de violência, principalmente 
violência doméstica, um problema social, que já tomou conta de toda a so-
ciedade brasileira e também de Barretos e região”, comentou Rosemir Nagib.

IMAGENS DO DIA

ESGOTO A CÉU ABERTO - Morador do Conjunto Habitacional Luiz Spina, de Barretos, enviou 
a imagem acima no início da noite desta sexta-feira (5) com os seguintes dizeres: "Esgoto escorrendo 
pela rua, do lado de blocos de apartamentos onde moram famílias com idosos e crianças. Em época 
de dengue, frio e a gente aguentando esse mau cheiro...". Devido ao horário, não foi possível buscar 
informações junto à administração municipal, mas registramos aqui o protesto do morador.

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente publicou edital na última 
quarta-feira (3) convocando os 23 
candidatos que foram habilitados 
para concorrer ao cargo de Con-
selheiro Tutelar. A convocação é 
para a realização da prova de co-
nhecimentos gerais e específicos, 
que será aplicada no próximo dia 
21, na sede do Lar da Criança, a 
partir das 8 horas. A convocação 
foi feita por André Guimarães de 
Castro, coordenador da comissão 
eleitoral, e Eduardo Croys Felthes, 
presidente em exercício do CMD-
CA. Estão convocados: Aparecido 
de São Justo, Hugo Cezar Higino 
Mendes, Márcia Magalhães Pina, 
Fabiana Juliana Carvalho da Cruz, 
Rosangela Aparecida de Carvalho, 
Chayenne Borges Santana, Gisele 
Lopes da Silva Costa,  Fernanda 
Modesto Eloy, Andreza Rebor 
Borges, Valéria Cristina de Oliveira 
Pelegrini, Adriano Caputo, Sandra 
Aparecida Silva Martins, Júlia Apa-
recida Loureiro, André de Paula 
Camargo, Rocijane Maria Vences-
lau, Tatiane Daniela Figueiredo 
Sanches, Gleice Cristina Barros 
Wanzeler, Juliana Ferreira Adão, 
Matheus Henrique da Silva Sousa, 
Emília Nasareth de Oliveira, Natália 
dos Santos Lizi, Edenir Kehl Godoy 
e Cristiane Alves de Almeida.

PRÉDIO DO ESTADO ESTÁ ABANDONADO EM COLÔM-
BIA - Morador e leitor online do jornal O POVO, enviou foto 
da fachada de um prédio que ele classificou como "prédio pú-
blico abandonado", solicitando o registro. Com informações 
do Portal de Notícias de Colômbia, registramos o seguinte: 
o Estado fechou mais de 10 Casas da Agricultura na região.  
A prefeitura de Colômbia está tentando conseguir o uso do imóvel 
desde 2015 e, agora, a administração municipal de Colômbia espera 
uma confirmação da Secretaria de Agricultura do Estado, que pode 
ceder o prédio ao município. É um imóvel do Estado e não da prefeitura.

O secretário municipal de 
Negócios Jurídicos da pre-
feitura de Barretos, Rodrigo 
Domingos, confirmou nesta 
sexta-feira (5), que portarias 
assinadas pelo prefeito Gui-
lherme Ávila, tornaram sem 
efeito as demissões de dois 
servidores envolvidos na frau-

de dos holerites. Uma terceira 
portaria tornou sem efeito o 
afastamento de uma professo-
ra, que havia sido suspensa no 
mês de janeiro.

De acordo com Domingos, 
na análise dos recursos, ficou 
caracterizada a boa-fé dos ser-
vidores, já que os valores que 

eles receberam a mais eram 
referentes a verbas trabalhistas 
a que eles teriam direito. 

Por erro, os três servidores 
tiveram os nomes incluídos na 
lista da fraude dos holerites. 
Com isso, caiu para 110 o nú-
mero de servidores envolvidos 
no processo. A 16ª Festa do Divino foi 

aberta nesta sexta-feira (5) com 
missa às 19h30, na Catedral 
Divino Espírito Santo, seguida 
de quermesse na Praça Fran-
cisco Barreto. A programação 
especial irá até a próxima ter-
ça-feira, feriado de 9 de julho, 
no período noturno. Uma das 
novidades é a realização do 
“Almoço do Divino” neste do-
mingo (7), com cardápio espe-
cial por adesão. De acordo com 
os festeiros de 2019, Francisco 
Guimarães Neto e sua esposa 
Cleusa, a realização da festa é 
importante para a manutenção 
das atividades da Catedral do 
Divino Espírito Santo e das 
outras dez comunidades ligadas 
à paróquia. Na foto, os prepa-
rativos para receber o público 
durante a quermesse

Inaugurado novo prédio do 
Ambulatório de Saúde do Idoso

Servidores dispensados são 
readmitidos após recursos

PÁGINA 07

Festa do Divino 
é atração 

de Barretos 
neste final 
de semana

Candidatos são 
convocados para 
prova no dia 21

As equipes de Brasil e Peru 
vão disputar a final da Copa 
América neste domingo, dia 7, 
às 17 horas, em jogo marcado 
para o Estádio do Maracanã, na 
cidade do Rio de Janeiro. Já neste 
sábado (6), às 16 horas, na Arena 
Corinthians, na capital paulista, 
Argentina e Chile decidem o 
terceiro lugar da competição.

Brasil disputa final da 
Copa América com o Peru

Instituto Esperança e Vida quer Casa 
de Apoio para Mulheres em Barretos



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.
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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Clareamento dos dentes

O presidente da Força Sin-
dical, Miguel Torres; o depu-
tado federal e presidente do 
Solidariedade, Paulinho da 
Força; o presidente da CUT, 
Vagner Freitas; e o advogado 
da CUT, Valeir Ertle, se reuni-
ram, na última terça-feira (2), 
em Brasília, com o presidente 
do STF (Superior Tribunal Fe-

deral), o ministro Dias Toffoli.
Miguel Torres acredita 

que, para o desenvolvimento 
da democracia, é fundamen-
tal o diálogo entre todas as 
instituições do país.

"Neste encontro com o pre-
sidente do STF reafirmamos a 
importância dos direitos sindi-
cais, trabalhistas, sociais e previ-

denciários da classe trabalhadora 
para o desenvolvimento do país 
e para a retomada da economia, 
com geração de empregos de 
qualidade para todos e para supe-
rarmos o cenário de estagnação”, 
disse Miguel Torres, que também 
preside a CNTM e o Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo 
e Mogi das Cruzes.

O público que for se diver-
tir na 42º Festa do Cavalo de 
Colina poderá experimentar 
até a próxima terça-feira (9), 
a sensação de entrar em um 
filme, viajando em modernos 
óculos de realidade virtual, o 
Rodovírtua, equipamento de-
senvolvido pela Artesp (Agên-
cia de Transporte do Estado de 
São Paulo) e DER-SP. 

Os óculos estarão disponí-
veis, gratuitamente, no estande 
do Detran, onde serão desen-
volvidas outras atividades de 
educação no trânsito e ações 
de conscientização de moto-
ristas, motoqueiros e público 
em geral. A festa acontece no 
Recinto Municipal 9 de Julho. 
As ações com o Rodovírtua 
ocorrem das 19 às 23 horas.

O evento é resultado de 
parceria entre a Artesp e o 
Detran, que terá em seu es-
tande outras atividades como 
teste de alcoolemia educativo 
(realizado com bafômetros 
descartáveis) e o berrante ba-
fômetro, ação em que a pessoa 
sopra um berrante equipado 

A resposta é: SIM. Na 
saúde bucal, o estresse pode 
causar periodontite, bruxismo, 
halitose, aftas e cáries.

Vale lembrar que o estres-
se é a resposta psicológica e 
hormonal para situações que 
demandam adaptação extrema. 
Não confunda com a irritação 
de ter um dia ruim.

O estresse libera hormô-
nios como hidrocortisona e 
cortisol, além de produzir um 
alto nível de adrenalina. Essas 
substâncias são responsáveis 
por regular funções corporais, 
como o sistema imune, que 
pode desencadear efeito pró 
ou anti-inflamatório.

O estresse desencadeia 
um efeito pró-inflamatório, 
o que, aliado aos maus hábi-
tos de higiene bucal, tornam 

As Secretarias da Justiça 
e Cidadania e da Educação 
lançaram recentemente a cam-
panha São Paulo contra as Dro-
gas, voltada a adolescentes que 
cursam o ensino médio. O foco 
é conscientizar a comunidade 
escolar sobre o problema e 
trabalhar formas de prevenção 
com o apoio do poder público.

O consumo do álcool e de 
outras drogas é uma epidemia 
que ceifa milhões de vidas em 
todos os países. Conforme úl-
timo relatório da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 3 
milhões de pessoas morreram 
no mundo em decorrência do 
uso nocivo de álcool apenas no 
ano de 2016.

De acordo com a OMS, 
de todas as mortes atribuíveis 
ao álcool, 28% foram causa-
das por acidentes de trânsito, 
automutilação e violência 
interpessoal; 21% a distúrbios 
digestivos; 19% a doenças 
cardiovasculares, e o restante 
devido a doenças infecciosas, 
cânceres, transtornos mentais 
e outras condições de saúde. 
A Organização estima que 
globalmente 237 milhões de 
homens e 46 milhões de mu-
lheres sofram de transtornos 
decorrentes do uso de álcool.

A Organização estima tam-
bém que o consumo das drogas 
ilícitas seja responsável por 
meio milhão de mortes a cada 

ano. Relatório da Junta Inter-
nacional de Fiscalização de 
Entorpecentes (Jife) indica que, 
nos EUA, quase duplicaram as 
mortes por overdose entre 2013 
e 2014, com registro de 47 mil 
mortes por essa causa.

Além disso, em torno de 
35 milhões de pessoas sofrem 
de transtornos decorrentes do 
uso de drogas e necessitam de 
tratamento no mundo, de acordo 
com o mais recente Relatório 
Mundial sobre Drogas, divulga-
do, em 26 de junho, pelo Escri-
tório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC).

Campanhas de prevenção 
nas primeiras fases de vida 
são, portanto, fundamentais 
para enfrentar esses prognós-
ticos sombrios.

Em São Paulo, várias ações 
preventivas já foram imple-
mentadas. O Programa Educa-
cional de Resistência às Dro-
gas (Proerd) trabalha a pre-
venção do uso de drogas entre 
alunos do ensino fundamental 
das escolas das redes pública e 
particular. Desde sua criação, 
em 1993, atendeu mais de 10 
milhões de estudantes.

A Lei Antiálcool para Me-
nores proíbe venda ou con-
sumo de bebidas alcoólicas 
para crianças e adolescentes, 
mesmo que acompanhados 
pelos pais ou responsáveis. A 
população pode denunciar o 

descumprimento da norma no 
telefone 0800-771-3541, man-
tido pela Secretaria de Estado 
da Saúde. Os estabelecimentos 
que infringirem a legislação 
podem ser multados, interdi-
tados e perderem a inscrição 
no cadastro do contribuinte do 
ICMS. As inspeções são feitas 
pelo Procon-SP e Vigilância 
Sanitária Estadual, com apoio 
da Polícia Militar.

Para enfrentamento da epi-
demia de crack, o governo do 
Estado implantou o Programa 
Recomeço. O trabalho envolve 
as Secretarias da Justiça, da 
Saúde e de Desenvolvimento 
Social. Por meio dessa ação, o 
Estado realizou 97 mil triagens 
e acolhimentos, além de ter 
viabilizado a desintoxicação 
de 18,7 mil pessoas. Também 
ampliou cerca de seis vezes o 
número de vagas para trata-
mento de dependentes quími-
cos, de 500 em 2011 para 3,3 
mil atualmente.

O combate às drogas exi-
ge, no entanto, permanente 
aprimoramento das políticas 
públicas de conscientização 
da população sobre as conse-
quências nocivas do consumo 
do álcool e de outras drogas. 
É preciso construir alternati-
vas para dificultar o acesso a 
essas substâncias, um esforço 
coletivo e uma causa que deve 
ser abraçada por todos.

São Paulo contra as Drogas
Cedemos nosso espaço de editorial desta edição para um artigo do 

secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo, Paulo Dimas Mascaretti.

Você acha que o estresse 
pode afetar sua saúde bucal?

o ambiente propício 
para o aparecimento 
da doença periodon-
tal e aftas. 

O que prejudica 
ainda mais a saúde 
bucal são os maus há-
bitos que a pessoa es-
tressada tende a adqui-
rir ou aumentar, como 
o consumo de álcool, 
tabaco e negligência 
da higiene oral, que é 
um prato cheio para a 
cárie e halitose. 

A tensão emocional 
também pode acarretar 
em bruxismo (ranger 
dos dentes), que causa 
desgaste dos dentes, distúrbios 
na articulação temporomandi-
bular e danos ao tecido gengi-
val e ao osso mandibular.

E, por fim, alguns conse-
lhos para deixar o estresse 
pra lá: tenha boas noites de 
sono; cuide da saúde; alimen-
te-se de forma saudável; faça 
atividades físicas; e tenha 
momentos de prazer.

Sindicalistas destacam importância dos direitos 
trabalhistas em encontro com Dias Toffoli

Parceria artesp-Detran leva rodovírtua, óculos 
de realidade virtual, à Festa do Cavalo de Colina

com um bafômetro e, assim, 
mede seu nível de alcoolemia.

Haverá, ainda, distribuição 
de material educativo para ido-
sos e motociclistas. As ações 
do Detran serão voltadas para 
temas como obediência aos 
limites de velocidade e o risco 
de dirigir usando celular ou 
sob efeito de álcool.

O experimento com os 
óculos virtuais do Rodovírtua 
tem o objetivo de conscientizar 
motoristas e pedestres sobre 
os riscos de se desrespeitar 
as normas de segurança no 
trânsito. Quando utiliza o 

equipamento, a pessoa pode 
vivenciar quatro situações de 
risco provocadas por atitudes 
imprudentes: dirigir sob os 
efeitos do álcool; usar o celular 
ao volante; realizar ultrapas-
sagem perigosa; ou atravessar 
vias em locais não permitidos.

Haverá ainda distribuição 
de gibis da Turma da Mônica 
que abordam o tema segurança 
viária. A revistinha, com o tí-
tulo "Segurança no Transporte 
Rodoviário", ensina conceitos 
sobre segurança viária com 
historinhas e passatempos para 
a garotada e para os adultos.

Os alunos da escola SESI arrecadaram os lacres e a TEBE fez a troca por uma cadeira de 
rodas, que foi doada para o asilo “Vila dos Pobres”, local escolhido pela escola. A ação tem 
o apoio da ARTESP (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo). A entrega 
foi realizada no dia 28 de junho, na presença dos alunos do 5º ano da escola, com a dirigente 
da Vila dos Pobres, Elza, a diretora do SESI, Mirka Costa, o gerente administrativo, Luciano 
Rodrigues, o orientador de esportes, Eduardo Lopes, e o professor de educação física, Paulo 
César. Representando a TEBE, participou a analista de recursos humanos, Natali Teixeira. Os 
alunos aproveitaram para conhecer o asilo, aprenderam um pouco sobre solidariedade, além da 
ação ambiental em retirar as garrafas pets e lacres de alumínio do meio ambiente.

TEBE e SESI de Barretos entregam cadeira de 
rodas para asilo "Vila dos Pobres" de Barretos
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Bastidores
da Política

Durante inauguração do novo prédio que abriga o Ambulatório do Idoso, o prefeito Guilher-
me Ávila destacou, que cidades de grande porte na região, como Rio Preto, Ribeirão Preto, 

Araraquara e São Carlos, não têm Ambulatório do Idoso e Centro de Reabilitação, que atendem 
gratuitamente das sete horas da manhã as oito horas da noite com hora marcada. “Estes municípios 
somadas suas populações totalizam mais de 2 milhões de habitantes e não têm os serviços que 
120 mil barretenses tem aqui. Isto é fruto do esforço de uma gestão, de uma equipe que trabalha 
com amor e dedicação”, afirmou o prefeito de Barretos.

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou um agravo de instrumento na ação movida pelo 
munícipe Renato Guedes, contra o presidente da Câmara Municipal de Barretos, João Mulata. 

Segundo o advogado Noel Santos, que representa Mulata, a ação questionava o fato de João ocu-
par os cargos de presidente do Sindicato dos Servidores e da Câmara Municipal, que já havia sido 
indeferida pela justiça de Barretos, em primeira instância.

O presidente da Uvesp (União dos Vereadores do Estado de São Paulo), Sebastião Misiara, 
confirmou que solicitou apoio do deputado Herculano Passos (MDB), para que Barretos consiga 

o título de “Estância Turística”. Segundo Misiara, Herculano Passos, presidente da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Turismo no Congresso Nacional, é uma expressão forte no “trade turístico”. “Seu 
apoio tem peso e Barretos se encaixa em vários setores do turismo como saúde, folclórico, histórico e 
de lazer”, destacou Misiara. Misiara disse que tem feito gestões junto ao presidente do DAESP, Antônio 
Claret, pedindo seu apoio para que Barretos seja um dos principais destinos para as companhias aéreas.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos está fazendo a limpeza do leito dos Córregos 
Aleixo e Barretos, para manter a máxima vazão dos canais e dutos, removendo a matéria vegetal e 

detritos que são depositados ao longo dos canais. O trecho que está passando por esta limpeza vai da rua 
34 até a Rotatória da Mustafá Issa 
com a avenida 7. Raphael Ducati, 
secretário municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, explicou que 
além da limpeza proporcionar maior 
vazão, também tem o objetivo de 
avaliar as condições destes siste-
mas de canalização. A conclusão 
de todo o trabalho está prevista 
para até 15 dias.

O presidente Jair Bolsonaro 
recebeu nesta sexta-feira (5) lista 
tríplice organizada pela ANPR 
(Associação Nacional dos Procu-
radores da República) para o cargo 
de procurador-geral da República. 
A relação, que é desde 2003 res-
peitada por todos os presidentes, 
foi entregue pelo presidente da 
entidade federal, Fábio Nóbrega.

Na saída do encontro, no 
Palácio do Planalto, Nóbrega 
disse que Bolsonaro não deu 
garantias de que escolherá um 
dos nomes mais votados pela ca-
tegoria. "Ele não disse nem que 
sim nem que não [que obedecerá 
a lista]. E que iria pensar com 
muita cautela, que reconhece 
a importância da lista, mas que 
tomaria a decisão em momento 
oportuno, sem pressa", afirmou.

O dirigente da entidade res-
saltou que o presidente disse que 
respeita o trabalho da ANPR, 
que ainda está avaliando quem 
indicará para o posto e que re-
conhece a lista como legitima. 
"É uma decisão que cabe ao 
presidente. O papel da ANPR é 

Consultores do presidente defendem que ele 
reconduza Raquel Dodge, que não faz parte da 

relação da ANPR (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

A proposta de reforma da Pre-
vidência foi aprovada na comis-
são especial da Câmara e, agora, 
o texto seguirá para o plenário da 
Casa, onde terá de passar por dois 
turnos de votação e ainda poderá 
sofrer modificações. Depois, se 
aprovada, terá de ser apreciada 
também pelo Senado.

O texto aprovado na comis-
são especial modificou diversos 
pontos da matéria, a partir de 
alterações apresentadas pelo rela-
tor da proposta, deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP).

No plenário, os deputados 
ainda podem mudar o texto da re-
forma. Por se tratar de uma PEC, 
são necessários, para a aprovação, 
votos favoráveis de três quintos 
do total de parlamentares no ple-
nário das duas casas (308 votos 
na Câmara e 49 no Senado), em 
dois turnos de votação.
Idade mínIma e tempo 

de contrIbuIção
A proposta cria uma idade mí-

nima de aposentadoria. Ao final 
do tempo de transição, deixa de 
haver a possibilidade de aposenta-
doria por tempo de contribuição. 
A idade mínima de aposentadoria 
será de 62 anos para mulheres e 
de 65 para homens.

O tempo mínimo de contribui-
ção será de 20 anos para homens 
e de 15 anos para mulheres. Para 
os servidores, o tempo de contri-
buição mínimo será de 25 anos. 
Professores, policiais federais, 
agentes penitenciários e educa-
tivos terão regras diferenciadas.

As novas regras não valerão 
para os servidores estaduais e dos 
municípios com regime próprio 
de Previdência, uma vez que o 
projeto aprovado pela comissão 
especial tirou a extensão das 
regras da reforma para estados e 
municípios.
regras de transIção

A proposta prevê 4 regras de 
transição para os trabalhadores da 
iniciativa privada que já estão no 
mercado. Todas as modalidades 
vão vigorar por até 14 anos depois 
de aprovada a reforma. Pelo texto, 
o segurado poderá sempre optar 
pela forma mais vantajosa.

transIção para 
servIdores

Para os servidores públicos, 
está prevista também uma transi-
ção por meio de uma pontuação 
que soma o tempo de contribuição 
mais uma idade mínima, começan-
do em 86 pontos para as mulheres 
e 96 pontos para os homens.

A regra prevê um aumento de 
1 ponto a cada ano, tendo duração 
de 14 anos para as mulheres e de 
9 anos para os homens. O período 
de transição termina quando a 
pontuação alcançar 100 pontos 
para as mulheres, em 2033, e a 105 
pontos para os homens, em 2028, 

Bolsonaro recebe lista tríplice para PGr, 
mas não se compromete em segui-la

mostrar que estes são os líderes 
que a classe apontou e mostrar 
que a classe confia nestes três 
nomes", frisou.

O primeiro da lista, o subpro-
curador-geral Mario Bonsaglia, 
conta com simpatia no Palácio do 
Planalto, mas os consultores jurídi-
cos do presidente têm preferência 
por uma recondução da atual 
procuradora geral, Raquel Dodge.

O mandato dela se encerra 
em setembro e ela não se ins-

creveu na eleição interna, mas 
desde maio iniciou uma movi-
mentação discreta para conven-
cer Bolsonaro a escolhê-la.

Cabe ao chefe da PGR atuar 
perante o Supremo Tribunal 
Federal e, entre outras funções, 
investigar e denunciar políticos 
com foro especial, como depu-
tados federais, senadores, minis-
tros de Estado e o presidente da 
República. (com informações da 
Folha de S.Paulo)

reforma da PreVidência

entenda ponto a ponto a proposta 
que vai ao plenário da câmara

permanecendo neste patamar.
O tempo mínimo de contri-

buição dos servidores será de 
35 anos para os homens e de 30 
anos para as mulheres. A idade 
mínima começa em 61 anos para 
os homens. Já para as mulheres, 
começa em 56 anos.
cálculo do benefícIo

O valor da aposentadoria será 
calculado com base na média de 
todo o histórico de contribuições 
do trabalhador (não descartando 
as 20% mais baixas como feito 
atualmente).

Com 20 anos de contribuição 
(o mínimo para os trabalhadores 
privados do regime geral), a pes-
soa terá direito a 60% do valor do 
benefício, que irá subir 2 pontos 
percentuais para cada ano a mais 
de contribuição. O trabalhador 
terá direito a 100% do benefício 
com 40 anos de contribuição.

Quem se aposentar pelas 
regras de transição terá o teto de 
100%. Já pela regra permanente, 
o benefício poderá ultrapassar 
100%, limitado ao teto do INSS 
(atualmente em R$ 5.839,45). O 
valor do benefício não poderá 
ser inferior a 1 salário mínimo 
(atualmente em R$ 988). O texto 
garante o reajuste dos benefícios 
pela inflação.

Para servidores que ingressa-
ram até 31 de dezembro de 2003, 
a integralidade da aposentado-
ria será mantida para quem se 
aposentar aos 65 anos (homens) 
ou 62 (mulheres). No caso de 
professores, a idade será de 60 
anos. Para quem ingressou após 
2003, o critério para o cálculo 
do benefício é igual ao do INSS.
aposentadorIa rural

Pelo texto, a idade mínima 
fica mantida em 55 anos para mu-
lheres e 60 para homens. O tempo 
mínimo de contribuição também 
fica em 15 anos para mulheres e 
20 para homens. A proposta atin-
ge, além de trabalhadores rurais, 
pessoas que exercem atividade 
economia familiar, incluindo 
garimpeiro e pescador artesanal.
benefícIo de presta-
ção contInuada (bpc)

O texto a ser votado permite 
que pessoas com deficiência e 
idosos em situação de pobreza 
continuem a receber 1 salário 
mínimo a partir dos 65 anos, mas 
prevê a inclusão na Constituição 
do critério para concessão do 
benefício. Essa regra já existe 
atualmente, mas consta de uma 
lei ordinária, passível de ser mo-
dificada mais facilmente que uma 
norma constitucional.
mudança na alíquota 

de contrIbuIção
A proposta prevê uma mu-

dança na alíquota paga pelo 
trabalhador. Os trabalhadores 
que recebem um salário maior 

vão contribuir com mais. Já os 
recebem menos vão ter uma 
contribuição menor, de acordo 
com a proposta.

Haverá também a união das 
alíquotas do regime geral – dos 
trabalhadores da iniciativa priva-
da – e do regime próprio – aqueles 
dos servidores públicos.

aposentadorIa 
por IncapacIdade 

permanente
Pela proposta, o benefício, 

que hoje é chamado de apo-
sentadoria por invalidez e é de 
100% da média dos salários de 
contribuição para todos, passa a 
ser de 60% mais 2% por ano de 
contribuição que exceder 20 anos. 
Em caso de invalidez decorrente 
de acidente de trabalho, doenças 
profissionais ou do trabalho, o 
cálculo do benefício não muda.

pensão por morte
Pela proposta, o valor da 

pensão por morte ficará menor. 
Tanto para trabalhadores do setor 
privado quanto para o serviço 
público, o benefício familiar será 
de 50% do valor mais 10% por 
dependente, até o limite de 100% 
para cinco ou mais dependentes. 
O texto garante benefício de pelo 
menos 1 salário mínimo nos casos 
em que o beneficiário não tenha 
outra fonte de renda.

Quem já recebe pensão por 
morte não terá o valor de seu be-
nefício alterado. Os dependentes 
de servidores que ingressaram 
antes da criação da previdência 
complementar terão o benefício 
calculado obedecendo o limite do 
teto do INSS.

lImIte de acumula-
ção de benefícIos
Hoje, não há limite para acu-

mulação de diferentes benefícios. 
A proposta prevê que o benefici-
ário passará a receber 100% do 
benefício de maior valor, somado 
a um percentual da soma dos de-
mais. Esse percentual será de 80% 
para benefícios até 1 salário míni-
mo; 60% para entre 1 e 2 salários; 
40% entre 2 e 3; 20% entre 3 e 4; 
e de 10% para benefícios acima 
de 4 salários mínimos.

Ficarão fora da nova regra as 
acumulações de aposentadorias 
previstas em lei: médicos, profes-
sores, aposentadorias do regime 
próprio ou das Forças Armadas 
com regime geral.

abono salarIal
O pagamento do abono sala-

rial fica restrito aos trabalhadores 
com renda até R$ 1.364,43. Hoje, 
é pago para quem recebe até 2 
salários mínimos.

salárIo-famílIa e 
auxílIo-reclusão
O texto define que os bene-

ficiários do salário-família e do 
auxílio-reclusão devem ter renda 
de até R$ 1.364,43.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (08/07) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ANALISTA DE CONTAS A RECEBER 
ANALISTA DE DOCUMENTAÇÃO

ANALISTA DE PÓS VENDAS
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

CORRETOR DE IMÓVEIS
FUNILEIRO DE AUTOS

MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE AUTOS
PINTOR INDUSTRIAL

PROTÉTICO/TÉCNICO DENTÁRIO
SERVIÇOS GERAIS

VENDEDOR EXTERNO

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao lado do North 
Shopping Barretos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados, das 8 às 12 horas, munidos de 
PIS/Pasep/NIT, CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Levantamento realizado 
pela Fundação Procon-SP, vin-
culada à Secretaria da Justiça e 
Cidadania, registrou no primei-
ro semestre deste ano 467 recla-
mações contra administradoras 
de consórcios; 30 a mais que o 
mesmo período de 2018.

 Segundo especialistas, 
é fundamental que, antes de 
contratar um consórcio, o 
consumidor verifique se a ad-
ministradora está devidamente 
autorizada pelo Banco Central, 
órgão que normatiza o setor. 

Existe uma série de regras 
e normas que as empresas de-
vem seguir para administrarem 
os contratos de consórcio; a 
lei que dispõe sobre o sistema 
de consórcio é a Lei Federal 
11.795/2008. 

Para facilitar a pesquisa, o 
Procon-SP passou a disponi-
bilizar em seu site mais uma 
importante ferramenta para o 
consumidor se proteger. O link 
Consórcio: “Consulte Antes de 
Contratar” do Banco Central 
do Brasil, que informa quais 
são as empresas autorizadas a 
administrarem e comercializa-
rem cotas de consórcios.

 Além de verificar se a 
administradora tem autoriza-
ção, o consumidor deve ler o 
contrato com atenção e tirar 

Os dados do Seguro DP-
VAT revelam que os jovens 
ainda são as principais vítimas 
das ocorrências, principalmen-
te quando estão no comando 
da direção. Dos mais de 191 
mil motoristas indenizados 
no ano passado, cerca de 103 
mil tinham entre 18 e 34 anos. 
Deste total, 62% eram condu-
tores de motocicletas. 

Se analisados todos os tipos 
de vítima nesta faixa de idade 
(motorista, passageiro e pedes-
tre), o veículo de duas rodas 
se mantém como o principal 
responsável pelos acidentes, 
registrando cerca de seis vezes 
mais pagamentos do que os 
casos envolvendo automóveis.

Segundo os dados da Segu-
radora Líder, administradora 
do Seguro DPVAT, além dos 
benefícios pagos por acidentes 
com motocicletas, os jovens 
também concentram a maioria 
dos pagamentos por ocorrên-
cias fatais no período, com cer-
ca de 40% dos sinistros. São 
Paulo, Minas Gerais e Paraná 
lideram a lista de estados com 
maior quantitativo de indeni-
zações por morte para jovens, 

Em 2018, faixa etária de 18 a 34 anos foi a mais atingida pelos 
acidentes de trânsito. As motocicletas foram responsáveis pela 
maioria das ocorrências, com cerca de seis vezes mais paga-

mentos do que os casos com automóveis

O MEC (Ministério da Edu-
cação) anunciou que começará a 
aplicar a prova do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio) 
por meio digital em 2020. A 
aplicação, segundo o ministério, 

Procon-SP registra aumento 
de 7% nas reclamações contra 
administradoras de consórcios

todas as suas dúvidas junto à 
administradora. As propostas 
feitas verbalmente devem 
constar do contrato. 

“É essencial que o consumi-
dor faça a contratação com aten-
ção e segurança, consultando as 
informações do Banco Central 
e verificando se no contrato 
constam todas as informações, 
por escrito, e detalhadas”, afir-
ma Fernando Capez, diretor 
executivo da fundação.

ConsórCio
O consórcio é um sistema 

que reúne grupos de pessoas, 
físicas ou jurídicas, para adquirir 
bens ou serviços por meio de 
sorteios ou lances. Para comprar 
uma cota, o consumidor ingres-
sa em um grupo em formação ou 
em grupo já formado. 

 Atualmente não é cobrada 
taxa de adesão. Poderá ser co-
brada a primeira mensalidade 
e antecipação de recursos rela-
tivos à taxa de administração.

Motoristas jovens são os mais indenizados pelo Seguro DPVaT
com 2.177, 1.482 e 1.076 
benefícios, respectivamente. 
Já Roraima, Amapá e Acre 
ocupam as últimas posições.

Em relação às demais co-
berturas oferecidas pelo Se-
guro (invalidez permanente e 
reembolso de despesas médicas 
e suplementares) os jovens 
somam 43% do total de bene-
fícios pagos em 2018. O índice 
representa cerca de 140 mil 
pagamentos por acidentes de 
trânsito com pessoas de 18 a 
34 anos apenas no ano passado.

A faixa etária ainda merece 
destaque quando observados 
os pagamentos por aciden-
tes envolvendo motocicletas. 
Enquanto os automóveis re-
gistraram 20.054 benefícios 
pagos, o veículo de duas rodas 
somou 128.708 indenizações 
destinadas aos jovens (cerca 
de seis vezes mais). O número 
equivale a 52% de todos os be-
nefícios pagos por ocorrências 
com motos no país.

"Os números indicam a 
importância de se investir na 
conscientização dos jovens 
durante o período de formação 
nas autoescolas. É fundamen-

tal que os recém-habilitados 
deixem as escolas de direção 
cientes das normas de segu-
rança e legislação de trânsito. 
Além disso, é essencial o res-
peito a estas regras e também 
a atenção ao volante, uma 
vez que os dados da Polícia 
Rodoviária Federal mostram 
que a falta de atenção dos 
condutores foi a principal 
causa dos acidentes no ano 
passado", afirma Arthur Froes, 
superintendente de Operações 
da Seguradora Líder.

sobre o seguro DPVAT
O DPVAT é um seguro obri-

gatório de caráter social que pro-
tege os mais de 209 milhões de 
brasileiros em casos de aciden-
tes de trânsito, sem apuração da 
culpa. Ele pode ser destinado a 
qualquer cidadão acidentado em 
território nacional, seja moto-
rista, passageiro ou pedestre, e 
oferece três tipos de coberturas: 
morte (R$ 13.500), invalidez 
permanente (até R$ 13.500) e 
reembolso de despesas médicas 
e hospitalares da rede privada 
de saúde (até R$ 2.700). A 
proteção é assegurada por um 
período de até 3 anos.

Dos recursos arrecadados 
pelo seguro obrigatório, 50% 
vão para a União, sendo 45% 
para o Sistema Único de Saúde 
(SUS) para custeio da assis-
tência médico-hospitalar às 
vítimas de acidentes de trân-
sito, e 5% são para o Denatran 
(Departamento Nacional de 
Trânsito), para investimento em 
programas de educação e pre-
venção de acidentes de trânsito. 
Os outros 50% são direciona-
dos para despesas, reservas e 
pagamento de indenizações.

MEC anuncia que Enem em 2020 
terá prova piloto por computadores

acontecerá em modelo piloto: a 
prova será oferecida de forma 
opcional a 50 mil alunos de 15 
capitais brasileiras.

"Este ano a aplicação do 
Enem é normal, em papel, mas 
vamos começar o preparativo 
para o piloto digital em 2020", 
disse o presidente do Inep (Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira), Alexandre Lopes.

O Enem digital será aplica-
do nos dias 11 e 18 de outubro 
de 2020. Segundo Lopes, a 
transformação da aplicação do 
Enem em papel para o meio di-
gital será progressiva até 2026.

O objetivo, segundo ele, é 
fazer várias aplicações do Enem 
ao longo do ano, "por agenda-
mento, como se fosse para tirar 
o passaporte". "O aluno vai 
escolher a cidade, o dia e vai 
marcar a prova", afirmou Lopes.
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Os Quitutes da dulce

Estamos no inverno e, nesta 
época do ano, é comum as sopas 
e caldos invadirem as mesas. A 
secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado, por meio 
da Coordenadoria de Desenvol-
vimento dos Agronegócios (Co-
deagro) distribuiu algumas dicas 
para saborear da forma mais 
saudável possível esses pratos. 

“As sopas devem ser prepa-
radas conforme a preferência da 
pessoa. Com um bom tempero, 
utilizando ingredientes saudá-
veis como legumes e verduras, 
e adicionando algum tipo de 
proteína, animal ou vegetal, 
torna a sopa mais saborosa e nu-
tritiva”, disse a nutricionista da 
Codeagro, Katlly Evillim Sousa. 

Aqui estão Algu-
mAs dicAs

- Prepare com legumes e hor-
taliças frescas (abobrinha, 
vagem, cenoura, abóbora, 
espinafre, escarola, acelga, be-
rinjela, brócolis, chuchu, etc.); 
- Use e abuse de temperos 
naturais como salsinha, cebo-
linha, orégano, alecrim, louro. 
Além de alho e cebola, que vão 
deixar a sopa bem saborosa; 
- Prefira cereais como arroz, ma-
carrão integral, trigo em grãos 
e farelo, farinha de linhaça, 
amaranto, chia, quinoa, aveia 
em flocos, cevada ou cevadinha; 
- Inclua feculentos (batata, 
inhame, cará, mandioca, man-
dioquinha ou batata doce) e 
leguminosas (feijão, grão-de-
bico, lentilha, soja ou ervilha); 
- Escolha cortes magros de carne 
bovina ou de frango e peixes; 
- É preciso atenção na escolha 
dos ingredientes para não adicio-
nar carboidratos excessivamente 
ou alimentos ricos em gorduras 
(paio, linguiça, bacon, costela, 
creme de leite, queijos gordos...); 
- Caldos industrializados tor-
nam a sopa desequilibrada, 
com alta densidade energética 
e rica em sódio; 
- Não compre as sopas de pa-
cotinho, são muito artificiais e 
ricas em sódio.

Essas escolhas são muito mais 
saudáveis e nutritivas do que a 
opção de sopas e caldos prontos, 
que contêm muito sal (sódio), 
gorduras e conservantes em sua 
composição. Sendo assim, podem 
apresentar muitas calorias e pouco 

ingredientes
500 gramas de linguiça de frango ou porco
1 abobrinha picada
1 xícara (de chá) de cheiro verde
1 xícara (de chá) de vagens picada
1 xícara (de chá) de chuchu picado
1 xícara (de chá) cebola de cabeça ralada
3 dentes de alho amassado
6 copos de água 
2 colheres (de sopa) de óleo
4 folhas de couve picada bem fina
Pimenta a gosto.
PrePAro 

Em uma panela grande, frite a 
linguiça sem pele ou cortadas em 
rodelas. Escorrer o óleo e reser-
var. Em uma panela de pressão, 
coloque o óleo, o alho e a cebola e 
deixe dourar. Junte a abobrinhas, 
as vagens, o chuchu e a linguiça, 
refogando muito bem. Acres-
centar a água, tampar a panela 
e deixa cozinhar por 15 minutos 
após romper fervura. Desligar, 
adicionar o sal, a pimenta, couve 
e o cheiro verde, e deixe ferver por mais uns minutos. Sirva quente com torradas ou pãezinhos 
de batata recheado com catupiry. Rende 8 porções tempo de preparo 30 minutos.

Caldo Verde
Secretaria de agricultura 

traz dicas de sopas para o inverno

ou nenhum nutriente. 
Outra opção são os cremes 

de hortaliças (aspargo, cebola, 
couve-flor, espinafre, palmito, 
etc). As mesmas bases usadas 
para molhos, servem para as 
sopas-creme, como velouté, 
bechamel, acrescentando-se 
caldo, leite ou ovos. 

“A maioria das sopas são 
simples e de fácil preparo. Os 
ingredientes são de uso diário 
e ela pode ser feita em panela 
de pressão para acelerar o co-
zimento. Além de ser de fácil 
preparo, a sopa pode auxiliar em 
dietas, pois a maioria é de baixa 

caloria”, resaltou a nutricionista. 
Existe uma grande variedade 

de sopas, a maioria delas é servida 
quentes; porém, temos a opção de 
servi-las fria também, como por 
exemplo, o Gazpacho, que tem 
origem espanhola e a vichyssoise 
que tem origem francesa e pode 
ser servida quente ou fria. 

“Seja em pedaços ou na 
forma de caldos, esse prato 
pré-histórico, que só foi ga-
nhando forma ao longo dos 
anos, combina com croutons, 
que realça o sabor e pode ser 
servida também como entra-
da”, finalizou a nutricionista.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Se um dia a razão te pedir para desistir e o coração te 
mandar lutar, lute. Pois não é a razão que bate pra você viver e sim o coração.

Uma pesquisa do IBOPE Co-
necta mostra que praticamente 
metade dos internautas brasilei-
ros (53%) são favoráveis a união 
civil entre pessoas do mesmo 
sexo, percentual que em 2013 era 
de 47%. O estudo aponta que não 
há diferença de aprovação inde-
pendente se a união é entre dois 
homens ou duas mulheres e que, 
dentre os homossexuais, 17% 
não aprovam o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo. Quando 
questionados sobre sua orienta-
ção sexual, 86% dos internautas 
afirmam ser heterossexuais.

FaMília, aMigoS 
e TraBalho

55% dos internautas que se 
declararam homossexuais afir-
maram que seus familiares são 
favoráveis à sua orientação se-
xual, enquanto 13% relataram 
que os familiares são contrários e 
19% indicaram que a família não 
sabe sobre sua orientação sexual. 
Entre os amigos, 60% afirmaram 
que seus amigos são a favor de 
sua orientação sexual e que 9% 
são contra, além de 14% que 
mencionaram que seus amigos 
não sabem desse assunto. No 
trabalho, 38% dos entrevistados 
que afirmam ser homossexuais 
disseram que seus colegas são a 
favor de sua orientação sexual, ao 
passo que 9% são contra e 33% 
não sabem da sua orientação. 
Dentre os que não assumiram 
a homossexualidade para os 
colegas de trabalho, 29% tem 
medo que interfira na carreira, 
19% temem rejeição/aceitação e 
outros 6% tem medo de perder o 
emprego. Sobre a pesquisa: Pes-
quisa realizada online, com 2000 
internautas de 16 anos ou mais, 
de todas as regiões do país, entre 
os dias 14 a 17 de maio de 2019.

ConCurSo de BerranTe e da QueiMa do alho - A 1ª edição do Festival da Tradição foi en-
cerrada no domingo passado com a realização de dois concursos representando as tradições e raízes 
caipiras de Barretos: Berrante e Queima do Alho. O Concurso de Berrantes teve 16 candidatos e, em 
primeiro lugar, ficou a competidora Rarissa Lombardi, da cidade de Itapagipe (MG). Do concurso da Quei-
ma do Alho participaram 11 comitivas, sendo premiadas as três melhores: 1º lugar – Comitiva Tradição 
Caipira – Bauru SP (comissário: Ricardo Limão), 2º lugar – Comitiva Antenor Duarte Vilela – Barretos SP 
(comissário: Carlos Henrique Laurindo), 3º lugar- comitiva Juca Jacinto (comissário: Carlos Batista Moura)

As cantoras Simone e Simaria serão 
homenageadas durante o lançamento 
da 64ª Festa do Peão de Barretos, 
que acontecerá no dia 24 de julho na 
casa de shows Villa Country. Ricardo 
Rocha, presidente de Os Independen-
tes, entregará para a dupla o título de 
Embaixadoras 2019 do evento. Desde 
a criação do título (2010) esta é a pri-
meira vez em que mulheres assumem 
o posto de representantes do maior 
rodeio da América Latina. Além de 
receber a homenagem, as coleguinhas 
também participarão do show da noite que tem o comando de Felipe Araújo. Os artistas convidados 
que farão participações especiais subindo no palco junto com Felipe serão divulgados em breve. 
Para a noitada, os preços dos ingressos são os seguintes: Pista: R$ 50,00 | Camarote: R$ 100,00. A 
compra pode ser feitas nas bilheterias do Villa Country (de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, 
e aos domingos, das 13 às 22 horas) ou no site www.villacountry.com.br ((Foto: Bruno Revolta)

Uma das duplas mais populares 
das décadas de 70 e 80 está de 
volta ao cenário musical e faz show 
durante o mais tradicional concurso 
gastronômico do país: a Queima do 
Alho da Festa do Peão de Barretos. 
Duduca & Dalvan será a atração 
principal do palco, que receberá, 
ainda, violeiros de todo Brasil, no 
dia 18 de agosto. "Vai ser uma honra 

termos conosco Duduca & Dalvan, uma dupla sempre tão querida, e que 
levam em sua carreira parte da história da música sertaneja", declarou 
João Paulo Martins, coordenador da Queima do Alho. O tradicional 
Concurso da Queima do Alho (também coordenado por Washington 
Borges) acontecerá no Rancho Ponto de Pouso, no Parque do Peão. 
Comitivas de diversas partes do país disputam o título. Um corpo de 
jurados especializado prova e vota nos melhores pratos e também 
avaliam a fidelidade ao sabor e aos costumes e apetrechos de cada 
comitiva. O concurso é exclusivo para convidados. (Foto: Divulgação) 

A equipe feminina 
de vôlei  adaptado + 59, 
da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer de 
Barretos, conquistou 
duas vitórias na quarta 
rodada da Super Liga 
Melhor Idade, em jo-
gos realizados em Rio 
Preto. A competição é 
organizada pela Confederação Brasileira da categoria. No primeiro 
jogo a vitória foi sobre Fernandópolis por 2 x 1 (9 x 15 e 15 x 11 e 15 
x 6). No segundo confronto a equipe passou por Mirassol por 2 x 0 
(15 x 12 e 15 x 11). Jogaram por Barretos: Maria, Sueli, Terezinha, 
Diva, Salma, Aparecida, Maraiza, Solange, Marlene, Ana, Benedita, 
Vilma e Lurdes. Técnica: Cidinha.

O jornalista Igor Sorente foi empossado governador assistente 
do Distrito 4480 do Rotary Internacional. A cerimônia aconteceu 
no dia 29 de junho em Fernando Prestes (SP), durante a posse 
do casal governador Antônio Orlando Cavicchia Filho e Sandra 
Pasquini. Com o lema "O Rotary conecta o mundo", Sorente 
assume a função ao lado de Maria Ofélia Gontijo Jorge. Eles 
serão o elo entre os clubes e o distrito. Os relacionamentos que 
formar com os líderes de clubes tornam o Rotary mais forte. 
Cidadão dinâmico, cuja visão busca sempre o melhor para a 
comunidade, Sorente iniciou 
sua vida rotária em maio de 
2013 e, durante esse tempo, 
com justos méritos, ocupou 
a presidência do Rotary 
Club de Barretos em duas 
gestões, tendo sido também 
secretário e conselheiro das 
novas gerações. Na foto, 

Igor ao lado do casal governador Sandra Pasquini e Cavichia Filho

O Festival da Tradição, reali-
zado entre 27 a 30 de junho, no 
Recinto Paulo de Lima Correa, 
encerrou sua programação com a 
realização de diversas atividades 
representando a cultura de Barre-
tos e com arrecadação de quase 
duas toneladas de alimentos, 
já destinados ao Fundo Social 
de Solidariedade do município. 
Deste montante, cerca de 500 

quilos foram arrecadados com a 
troca de mudas de orquídeas rea-
lizada na feira dentro do festival.

Segundo o secretário munici-
pal de cultura, João Batista Chi-
calé, o evento já começou como 
um grande sucesso. “O Festival 
da Tradição já começou grande. 
Ficamos satisfeitos om os resul-
tados e felizes com o retorno do 
público preste. A programação, 

com certeza, vai entrar pra nossa 
agenda oficial”, antecipou.

O evento é uma realização 
da prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal 
de Cultura, em parceria com 
Os Independentes e Acib, e 
apoio do Consórcio Culturando 
e SETH Assessoria. A edição 
de 2020 já está marcada para 
o período de 25 a 28 de junho.

Metade dos 
internautas são 
favoráveis ao 

casamento de pessoas 
do mesmo sexo

Vôlei feminino adaptado de Barretos 
na Super liga Melhor idade

Sala 01 - TurMa da MoniCa laÇoS - naCional
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 97minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 13h
Sala 01 - PeTS 2 - duBlado
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 86minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 15h - 17h
Sala 01 - annaBelle 3 - duBlado
TERROR - 14 Anos - Duração: 109minutos
Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua: 19h00 - 21h20
Sala 02 - ToY STorY 4 - duBlado
ANIMAÇÃO - Dublado - Livre - Duração: 100minutos
Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua: 14h00 - 18h30 - 20h45
Sala 02 - TurMa da MoniCa laÇoS - naCional
ANIMAÇÃO - Nacional - Livre - Duração: 97minutos
Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua: 16h15
Sala 03 - hoMeM-aranha longe de CaSa 3d - duBlado
AVENTURA - Dublado - 10 Anos - Duração: 130minutos
Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua: 13h15 - 16h00 - 18h45
Sala 03 - hoMeM-aranha longe de CaSa 3d - legendado
AVENTURA - Legendado - 10 Anos - Duração: 130minutos
Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua: 21h30

Programação Centerplex north Shopping 
é dedicada às férias nesta semana

Nesta semana o público pode 
escolher entre a aguardada estreia 
de “Homem Aranha – Longe de 
Casa” ou as emoções de ver a 
turminha do bairro do Limoeiro 
como pessoas reais, no “Turma da 
Mônica Laços”, além da alegria de 
entender a continuação da história 
dos bichinhos que tem vida própria longe de seus donos no “Pets 2”, 
as diferentes sensações provocadas pelo suspense “Annabelle 3” e, 
ainda, ver porque “Toy Story 4” está fazendo tanto sucesso. Afinal a 
programação do Centerplex do North Shopping Barretos está bem 
especial nesta semana de férias que inclui feriado.

Queima do alho terá 
show com duduca & dalvan

Jornalista é empossado governador assistente do rotary

Na última semana, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
anunciou que o Brasil sofre uma 
epidemia de ansiedade. Segun-
do dados da OMS, o país tem o 
maior número de pessoas ansio-
sas do mundo: 18,6 milhões de 
brasileiros (9,3% da população) 
convivem com o transtorno. Os 
dados dizem respeito também ao 
maior consumo de medicamento 
para tratar a condição. Medo, 
insegurança, excesso de deman-
das e cobranças são os principais 
causadores da ansiedade.

Brasil é o país mais 
ansioso do mundo, 

segundo a oMS

Simone e Simaria tomam posse como Embaixadoras 
da Festa de Barretos no dia 24 de julho, em São Paulo

Primeira edição do Festival da Tradição 
termina com elogios de parceiros e turistas
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O prédio próprio do Am-
bulatório de Saúde do Idoso 
“Leonor Bortolo Calil” foi 
inaugurado nesta sexta-fei-
ra (5). Durante a solenidade, 
o prefeito Guilherme Ávila 
anunciou a ampliação do Cen-
tro Municipal de Reabilitação 
“Solange Lana de Ávila”, em 
cuja área, na Via Conselheiro 
Antônio Prado, 1,365, está lo-
calizada a unidade inaugurada, 
que tem uma área construída 
de 377 metros quadrados.

“Hoje é um dia muito es-
pecial. Da mesma forma que 
o prédio próprio do Centro de 
Reabilitação era um sonho, 
que em abril de 2003 tinha 400 
atendimentos e hoje são 5 mil, 
o Ambulatório do Idoso, que 
foi inaugurado em 2014 e ficou 
pequeno devido ao aumento da 
demanda, tem a mesma situ-
ação, ganha este local amplo. 
Agora todas as pessoas acima 
de 60 anos, que tiverem alguma 
necessidade de saúde poderão 
se dirigir a este  local e receber 
um atendimento de qualidade”, 
ressaltou o prefeito.

Sobre a ampliação do Cen-
tro de Reabilitação, o prefeito 
afirmou que será feita entre 
este ano e 2020 quando será 
inaugurada, que proporcio-
nará o dobro da capacidade 
de atendimentos.  “Hoje são 
cerca de 5 mil e vamos passar 

Os canteiros centrais e 
rotatórias da Região dos La-
gos, cartão postal de Barre-
tos, estão recebendo o plantio 
de várias espécies, tais como 
lambari roxo, trapoeraba, dra-
cenas tricolor, cicas, fénix, 
que deixarão o local ainda 
mais bonito e convidativo. 

Nos galhos altos das ár-
vores foram colocadas dife-
rentes espécies de orquídeas, 

Prefeito anuncia ampliação do Centro Municipal de reabilitação
Anúncio foi feito nesta sexta-feira (5) durante a inauguração do Ambulatório de Saúde do Idoso

região dos lagos recebe nova revitalização

totalizando em torno de 160. 
O trabalho realizado pela se-
cretaria municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente seguiu 
durante esta semana.

“É importante que a popu-
lação desfrute do local e tenha 
a conscientização de mantê-lo 
bonito e vivo, sem pisar ou ar-
rancar as plantas”, comentou 
o secretário, Marco Antônio 
de Carvalho Ferreira.

O trabalho de revitaliza-
ção segue um cronograma de 
estudos que é feito pelos pro-
fissionais da secretaria, anali-
sando a necessidade de cada 
espaço e ponto da cidade.

para 10 mil por mês, englo-
bando todos os procedimen-
tos, como presenciais, com o 
Melhor em Casa, acupuntura, 
ecoterapia e hidroterapia com 
a piscina coberta.”, frisou.

O secretário municipal de 
Saúde, Alexander Satafy Fran-
co enfatizou a data como um 
dia de muita alegria, pois um 
2014, quando o Ambulatório 
do Idoso foi instalado, havia 
já uma missão de se construir 
o prédio próprio, que passa 
de um sonho a uma realidade, 
com mais qualidade de vida 
para o cidadão da terceira ida-
de, valorizando-o pelo muito 
que fez pela cidade.

A inauguração reuniu o vi-
ce-prefeito, Vagner Chiapetti; 
o deputado estadual Sebastião 
Santos; secretários municipais, 
vereadores e familiares de Le-
onor Bortolo Calil, dirigentes 
da saúde, a coordenadora do 
ambulatório, Rose Juliano; a 
coordenadora do Centro de Re-
abilitação, Alessandra Andrade 
e representantes de entidades 
e instituições de classe. Tam-
bém presente, Gláucia Régia 
Molaz Martins Simões, autora 
da indicação quando  cumpriu 
mandato de vereadora, desta-
cou a importância da patrona 
na sociedade.

Mussa Calil Neto, enteado 
de Leonor Bortolo Calil, falou 

em nome da família, agrade-
ceu pela homenagem e falou 
que quando passava pela ave-
nida 25, local da instalação do 
ambulatório, via um local aco-
lhedor para tratar dos idosos, 
que é algo muito gratificante. 
“Agora neste ato solene esta-
mos vendo uma unidade acon-
chegante, que proporcionará 
um tratamento muito melhor. 
É com um carinho muito gran-
de que recebemos esta home-
nagem em nome da família, 
desejando o melhor sucesso 
para toda equipe e esta gestão 
liderada pelo prefeito Guilher-
me Ávila”, disse Mussa.

A inauguração teve apresen-
tações especiais da Bandavin e 
dança do casal Emiliano Viana 
– Shirley, que apresentaram um 
número de valsa. O padre Luis 
Paulo, da Paróquia Santana e 
São Joaquim e o pastor Maury 
Trevisan, da IAMIR (Igreja 
Apostólica Ministério Resgate) 
fizeram orações e abençoaram 
as instalações do Ambulatório 
de Saúde do Idoso.

AMBIENTES
O Ambulatório de Saú-

de do Idoso é dotado de três 
consultórios médicos, uma 
sala de pré-consulta, consul-
tório odontológico, sala de 
vacina, sala de inalação, a sala 
de curativos, sala de esterili-
zação, sala de expurgo, sala 

entrega de materiais, sala de 
espera, recepção, sala de coor-
denação, sala de reunião - al-
moxarifado, copa, sanitários 
com acessibilidade e sanitá-

rios masculino e feminino.
O investimento é de R$ 

607.682,45, provenientes do 
Fundo Municipal do Idoso no 
valor de R$ 541.791,01 e recur-

sos próprios de R$ 65.891,44. 
Foram investidos ainda, em 
equipamentos mobiliários, R$ 
69.900,00, de repasse do Fun-
do Municipal do Idoso.
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Esportes

Capotou e Caiu 
dentro do shopping

O North Shopping informa que 
a movimentação atípica em seu 
estacionamento na tarde desta quin-
ta-feira, dia 04 de julho, deveu-se a 
um acidente de trânsito, ocorrido na 
Via Conselheiro Antônio Prado. O 
veículo da cidade de Ituverava, con-
duzido por um homem de 60 anos, 
perdeu o controle quando trafegava 
no sentido centro/bairro, ultrapassou 
o canteiro central, capotou e caiu 
da calçada no estacionamento do 
shopping, rompendo a grade de 
proteção. O motorista recebeu os 
primeiros socorros de bombeiros 
civis da Brigada de Incêndio do 
shopping que, prontamente, acio-
nou o SAMU. A direção do North 
Shopping Barretos expressou toda 
sua solidariedade à vítima, que foi 
rapidamente atendida e passa bem. 
Todos os danos físicos serão assu-
midos pelo centro de compras e a 
maior preocupação, no momento do 
acidente, foi com a rápida recupera-
ção da saúde do cidadão.

Ao vencer a equipe Grande 
Templo por 6 x 0, a Segunda 
Igreja (foto) sagrou-se campeã 
da Taça Gospel de Futsal. A 
final foi disputada no último 
sábado (29), no CEMEPE Ju-
ninho Soares. Na disputa pelo 
terceiro lugar, o time Jovens 
de Sião impôs uma goleada de 
19 x 0 sobre O Jovens Livres.

Após os jogos finais foi reali-
zada a cerimônia de premiação. 
O artilheiro da competição foi o 
atleta Eber (Jovens de Sião) que 
anotou 21 gols. O goleiro menos 
vazado é Alan (Segunda Igreja) 
com 12 gols sofridos.

A equipe de flagball fe-
minino Barretos Bull venceu 
mais dois jogos pelo Campe-
onato Caipira Bowl - Cate-
goria Metrópolis, no último 
domingo (30). Os jogos fo-
ram disputados em Rio das 
Pedras, sendo válidos pela 
nona rodada. Na primeira 
partida, a equipe passou pelo 
Santos Tsunami por 25 x 12 
e na segunda venceu White 
Cranes por 34 x 12. Com as 

vitórias, a equipe barretense assumiu a liderança da competição. Na foto, na frente, da esquerda para 
direita: Deise 33, Danila 12, Adriana 11, Mariana 8, Viviane 27 e Ingrid 10. Na fila de trás: Alexan-
dra 81, Cyntia 58, kelly 24, Ana 99, Laura A. 89, Laura 55 e Mirele 88. Técnico: Wesley Pedroso.

Barretos Bulls feminino vence dois jogos fora 
de casa e assume liderança do Caipira Bowl

Segunda Igreja é campeã da Taça Gospel de Barretos

A competição foi realiza-
da pelo Instituto Esperança 
e Vida, em parceria com a 

prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer. 
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Mais de 1,5 mil barretenses 
foram convocados pela pre-
feitura de Barretos para reali-
zar acordos para pagamentos 
de seus débitos inscritos na 
Dívida Ativa do Município, 
relativos a impostos não pagos 
até o ano de 2018. 

As sessões de conciliação 
tiveram início na última quinta-
feira, dia 4, e deverão ser reto-
madas na próxima quarta-feira, 
dia 10, no Fórum de Barretos.

Os acordos de parcela-
mentos de dívidas serão feitos 
seguindo a Lei Complementar 
Nº 401, de maio deste ano, que 

prevê Programa de Parcela-
mento Incentivado, oferecendo 
cinco opções de pagamento de 
débitos contraídos junto à pre-
feitura até dezembro de 2018.

As opções vão desde par-
cela única, paga até 27 de 
dezembro de 2019, com 100% 
de desconto em multas e juros, 
até parcelamento em até 18 
vezes, com juros decrescentes 
a partir da data do acordo.

Para o atendimento aos contri-
buintes convocados, a prefeitura 
montou uma equipe dedicada e 
vai contar com a estrutura do pró-
prio Fórum. As próximas sessões 

de conciliações acontecem nos 
dias 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 
24, 25, 26, 29 e 31 de julho, das 
9h30 às 15h10, no salão do júri do 
Fórum, em horário informado na 
carta de convocação.

As pessoas que não fo-
ram convocadas e sabem de 
seus débitos não saldados até 
dezembro de 2018, devem 
procurar as equipes de conci-
liação no Fórum nos dias 24, 
25, 26, 29 e 31 de julho, das 
9h30 às 15h10, para conhecer 
os benefícios do Programa de 
Parcelamento Incentivado e 
fazer o acordo de conciliação.

Acompanhado do secretário geral estadual do Solidariedade, Luís Anastácio Paçoca, o depu-
tado estadual, Alexandre Pereira, fez uma visita de cordialidade e solidariedade ao prefeito de 
Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, nesta sexta-feira (5). "Fomos muito bem recebidos e oferecemos 
ao prefeito de Ribeirão a atuação do partido na Assembleia Legislativa, em favor da população 
ribeirãopretana", resumiu Paçoca. "Independente de partido político, este tipo de ação faz parte 
do trabalho de um deputado em prol da população de todo o Estado. É o que estamos fazendo 
visitando prefeitos do interior paulista e nos colocamos à disposição do prefeito Duarte Nogueira 
para apoiarmos suas reivindicações na assembleia", comentou o deputado Alexandre Pereira. 

Oitos casais disputam o 
título de Miss e Mister Ro-
deio Brasil 2019. O concurso 
nacional de beleza country 
começou na última quinta-
feira (4), com a chegada dos 
participantes em Barretos. 

As candidatas e candidatos 
foram recepcionados na Es-
tação Cultura pelo secretário 
municipal de Cultura, João Ba-
tista Chicalé. Na manhã desta 
sexta-feira (5), os oito casais 
participaram da prova classi-
ficatória de estética corporal. 
À tarde, as misses e os misters 
estiveram no North Shopping 
Barretos e no Parque do Peão 
onde fizeram uma sessão de 
fotos. Ainda no shopping, eles 
participam de ensaios gerais. 

A final ocorre neste sá-
bado, a partir das 20 horas, 
na praça de alimentação do 
North Shopping Barretos, com 
transmissão ao vivo pelo Face-
book e YouTube da Lombarts 
Comunicação. Haverá desfile 
de dois trajes, sendo o de ba-
nho patrocinado por Natália 
Girardi Ateliê, Di Paula Moda 
Íntima e Steck Men’s Collec-
tion, além dos trajes típicos do 
estilista Marcelo Ortale. 

O concurso conta com 
participantes das cidades de 
Barretos, Catanduva, Serrana, 

Viradouro, Guaraci, São Joa-
quim da Barra, além de Pla-
nura (MG), Águas Lindas de 
Goiás (GO) e Brasília (DF). 
A realização do certame é da 
Agência Milton Figueiredo 
com produção de R Costa 
Produções e Vale do Turismo, 
e patrocínios da Hotel Praia 
do Mirante de Olímpia, Na-
tália Girardi Ateliê, Di Paula 
Moda Íntima, Steck Men’s 
Collection e Botequim do 
Choppim do North Shopping. 

A 9ª edição do Concurso 
Nacional de Beleza Country 
tem o apoio do North Sho-
pping Barretos, Associação 
Os Independentes, Prefeitura 
da Estância Turística de Olím-
pia por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, Prefeitura de Barre-
tos por meio das secretarias 
municipais de Cultura e Turis-
mo, Aplicativo TMG, Barak 
Browneria, Restaurante Dat 
Badan, Café Vulcão de Minas 
e Marcelo Ortale Moda Cou-
ntry; e tem como parceiros 
Lombarts Comunicação, JF 
Soluções Digitais, Márcio 
Oliveira Produções Foto-
gráficas, Wilson Som e Luz, 
Palace Hotel, Pageant Vote 
e Marques Eventos. (Foto: 
Márcio Oliveira)

Prefeitura retoma conciliações de débitos da 
dívida ativa na próxima quarta-feira, no Fórum

Solidariedade ao prefeito de ribeirão Preto

north Shopping recebe Miss & Mister 
rodeio Brasil 2019 neste sábado



Barretos, 06 de julho de 2019Segundo Caderno Jornal o PoVo

Linda por dentro e por fora, Rafaela Rodrigues Macedo 
comemorou 16 anos no último dia 4. A data será celebrada 

hoje, junto de familiares e amigos. Ela recebe o carinho 
especial dos pais Alexandre Macedo e Larissa Rodrigues, além 

dos avós, primos, tios e tias. Parabéns!!

Dr. Rodrigo Rossini e a sua amada, dra. Jackeline, 
proprietária da Odonto Company, curte deliciosas 

férias em Campos do Jordão. A família completa com 
as filhas Júlia e Alice curtem as baixas temperaturas!!

A barretense Daniela Lopes, juntos dos filhos, participou de um almoço super 
interativo com a bela Sabrina Sato. O encontro foi proporcionado pela loja Bia 

Bela More. Na foto, Daniela e as crianças aproveitam para tietar a Sabrina!!!

O empresário barretense Guilherme Arroyo 
celebra hoje mais um ano de vida. A data será 

comemorada com muita alegria junto de amigos 
e familiares. Parabéns!!

Hoje, dia 06, é dia de festa para Alessandra Martins Marques, 
que comemora mais uma primavera, ao lado de amigos 
e familiares. O carinho especial fica por conta do amado 

Edmundo. Parabéns!

Dona de uma 
beleza única, 

Simone Daher 
celebra hoje 

mais uma 
primavera. 

A data será 
celebrada com 

muita alegria, 
ao lado de 

famíliares e 
amigos. A bela 

recebe o carinho 
do amado dr. 
Munir Daher. 

Parabéns!!

A barretense Karime Dib brindou mais um 
ano de vida no último dia 3, ao lado de amigos e 

familiares; em especial, do filho Davi. Parabéns!!!

O deputado estadual Alexandre Pereira 
brindou mais um ano de vida no último dia 2. 
O deputado, que tem representado Barretos 
na assembleia legislativa, agradeceu o 
carinho de todos os barretenses. Parabéns!!
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Cinema

Telefone: (17) 3043-6606

Homem-Aranha: Longe de Casa
Peter Parker (Tom Holland) está em uma 
viagem de duas semanas pela Europa, ao 
lado de seus amigos de colégio, quando 
é surpreendido pela visita de Nick Fury 
(Samuel L. Jackson). Precisando de ajuda 
para enfrentar monstros nomeados como 
Elementais, Fury o convoca para lutar ao 
lado de Mysterio (Jake Gyllenhaal), um 
novo herói que afirma ter vindo de uma 
Terra paralela. Além da nova ameaça, Peter 
precisa lidar com a lacuna deixada por Tony 
Stark, que deixou para si seu óculos pessoal, 
com acesso a um sistema de inteligência 
artificial associado à Stark Industries.

Na quinta-feira (04), o Gabriel Henrique Rodrigues 
Machado completou os seus 02 aninhos... Para a 

alegria dos pais Paulo e Cristiane. Parabéns!!

COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA:  A mamãe Lucila co-
memorou aniversário na quarta-feira (03) e, neste dia 6, o filho 
João Victor Robert comemora mais um aniversário. Parabéns!!!

Na terça-feira (9), a 
advogada Alessandra 
Passador comemora mais 
um ano na folhinha, ao 
lado dos amores de sua 
vida... O maridão André 
e o filho Antônio. Felici-
dades Lê!! 

Na quarta-feira (10), os 
holofotes estarão voltados 

para a empresária Cristiane 
Rodrigues, proprietária da 

Bromélia "Farmácia de Ma-
nipulação", e festeja mais um 
aniversário ao lado de toda a 

família. Parabéns Cris!!

Ana Luíza Zímaro Vieira, 6 anos, é portadora de 
mielomeningocele e necessita de um andador. Ela passará por 
uma consulta de alto custo com um especialista na cidade de 

São Paulo. Compareça nesse jantar beneficente!!
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COLINACOLINA

A frase “pão e circo para o 
povo” foi dita há muito tempo 
pelo imperador romano Ves-
pasiano, quando da construção 
do Grande Coliseu.

Era o modo com o qual os 
líderes romanos lidavam com a 
população em geral, para man-
tê-la fiel à ordem estabelecida 
e conquistar o seu apoio. 

Essa tal política “pão e cir-
co”, muito utilizada na Roma 
antiga, continua até hoje. 

Aquele método era muito 
simples. Todos os dias havia 
lutas de gladiadores nos es-
tádios (o mais famoso foi o 
Coliseu) e durante os eventos 
eram distribuídos alimentos 
(pão e trigo). O objetivo era 
alcançado, já que ao mesmo 
tempo em que a população se 
distraia e se alimentava, tam-
bém esquecia dos problemas 
e não pensava em se rebelar.

A plebe ficava contente e 

DESMASCARANDO O “MASCARADO”.
O presidente do PSL Diretório Colina, radialista Bruno Aurélio, esteve 

em São José do Rio Preto reunido com o deputado estadual, Major Mecca. 
Na pauta, “Procuradoria Geral do Estado” no combate a corrupção dos 
municípios. Vem novidades por aí.

Além de todos os impostos 
e tributos pagos anualmente, 
não só diretamente para os 
órgãos federais, mas também 
em tudo que é consumido, a po-
pulação colinense precisa pagar 
também para se locomover.

O pedágio instalado na Ro-
dovia Brigadeiro Faria Lima (SP 
326) tira o sossego de centenas 
de moradores colinenses que es-
tudam e trabalham em Barretos. 

Na última segunda feira 
(1º) entrou em vigor os novos 
valores das tarifas de pedá-
gio das rodovias estaduais 
paulistas. Aumento de 4,66% 
relativo ao IPCA acumulado 
entre junho do ano passado e 
maio deste ano. Na Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima (pedá-
gio Colina – Concessionária 
TEBE), o novo valor chega 
aos R$ 9,10.

A solução, então, é uma rota 
alternativa pela Estrada Muni-
cipal CLN 080, mais conhecida 

FARMáCiA DE PlANtãO COliNA
Farmácia São José
(Período 06 a 12/julho)
Rua Sete de Setembro, 175
Telefone: (17) 3341-1178
(Todos os dias até as 21 hs.) - Telefone plantão:  9 9119-0045

COMO PODE?
Com salário de 6 mil e pouco dá para comprar fazenda 
em Minas?  Dá para comprar bicicleta de 18 mil reais? 

SiNAiS DE RiquEzA

Algumas dicas sobre como detectar 
sinais de irregularidades nas prefeituras

São perceptíveis quando o grupo de amigos e parentes das autoridades 
municipais exibe bens de alto valor, adquiridos de uma hora para outra, 
como carros e imóveis, e também na ostentação, por meio de gastos pes-
soais incompatíveis com suas rendas.

Colinenses pagam para trabalhar

NEPOtiSMO
Em breve, aqui nessa página, todos os “amigos do rei” que estão em-

pregados na Prefeitura Municipal de Colina, órgão por órgão, secretaria 
por secretaria, quantidade exata de pessoas por seção. O NEPOTISMO 
escancarado do Executivo colinense. Em breve!

como Estrada Boiadeira, com 
o leito carroçável em péssima 
condição de tráfego. Durante 
o dia, a grande maioria faz o 
percurso; porém, à noite, o 
local torna-se perigoso, princi-
palmente por mulheres que se 
aventuram nesse desvio.

Na cobrança bidirecional, 
o colinense desembolsará R$ 
18,20 para ir e vir. Com isso, a 
população revoltou-se. A revolta 
ganhou as redes sociais, mos-
trando a indignação do povo que 
literalmente estão “pagando” 
para trabalhar em Barretos. 

O Executivo e Legislativo 
bem que poderiam lutar pelo 
povo e para o povo. E o povo 
cobrar também. Não adianta 
“desabafarem” nas redes sociais 
e não cobrar do poder público.

Algumas ideias para o sr. 
prefeito e para suas marionetes 
do Legislativo, diga-se aqui, 
os vereadores que só dizem 
amém ao “chefe”. 

Bem simples: só usarem 
da amizade com os Deputados 
Federais e Estaduais que os 
Senhores(as) fazem boca de 
urna em todas as eleições. Só 
cada um dos vereadores conse-
guir uma emenda parlamentar 
para o asfaltamento da “Boia-
deira”, no valor de 250 mil 
reais com cada deputado ao 
qual trabalharam e a maioria 
foram eleitos. A conta é fácil 
e rápida: são sete vereadores 
da base do prefeito: (250 mil 
de emenda parlamentar  x 7 
vereadores (base prefeito) = 
R$ 1.750.000,00. Com mais 
400 mil do senhor prefeito em 
emendas, mais 300 mil do se-
nhor vice-prefeito, também em 
emendas, teríamos um mon-
tante de R$ 2.450.000,00. Com 
o empenho do Executivo junto 
às empresas (Cutrale e Usina 
São José), levantaria fácil 3 
milhões de reais, suficiente 
para o asfaltamento da Estrada 

Boiadeira. Se o asfaltamento 
não convém para o momento, 
poderiam adotar uma estraté-
gia de isenção para passar no 
pedágio da Faria Lima.

Isenção
Os condutores que traba-

lham e estudam em Barretos 
teriam seus veículos cadastra-
dos e apresentariam um cartão 
fornecido pela concessionária, 
ao passarem pela praça de pe-
dágio, para terem a liberação. 
Ah, claro! Vão falar que a 
concessionária não poderá fi-
car com o prejuízo. Simples:, a 
prefeitura faria um acordo com 
a concessionária que paga X 
aos cofres públicos. Seria dado 
um desconto, desse montante 
(valor X), desconto tarifário 
seria revertido ao cidadão 
como forma de isenção.

Enquanto isso munícipes 
colinenses vai pagando para 
trabalhar em Barretos!

Acorda povo!

Do Império Romano a Colina, algum tempo depois

apaziguada, a popularidade 
do imperador entre os mais 
humildes ficava consolidada.

Milênios se passaram e, en-
tretanto, o conceito da política do 
pão e circo continua vivo, com 
uma nova roupagem. Podemos 
observar que esses governantes 
procuram distrair a população 
com eventos, festas ou “inau-
gurações” fúteis que em nada 
contribuem para melhoria das 
condições de vida do cidadão. 

Ao invés de procurar “inves-
tir” na educação, segurança e 
saúde da população, bem como 
na geração de empregos, eles 
preferem simplesmente “gas-
tar” em festas e comemorações 
com o propósito de distrair a 
população, evitando que ela se 
conscientize da sua realidade. 

É claro que diversão é im-
portante para qualquer pessoa. 
Contudo, ela não deve ser a 
prioridade nem se constituir em 

instrumento de manobras dos go-
vernantes. Estes devem se con-
centrar nas ações que realmente 
possam provocar mudanças na 
condição de vida do povo, dan-
do-lhes oportunidades para sua 
evolução pessoal e social. 

Aquela velha frase “não se 
dá o peixe, se ensina a pescar” 
pode ser definida como princí-
pio básico de desenvolvimento 
em qualquer sociedade. Po-
rém, ainda existem governan-
tes que preferem continuar 
com a política do pão e circo 
do imperador Vespasiano. 

Nos últimos 19 anos desses 
mesmos “imperadores” coli-
nenses, chegamos à conclusão 
que uma página da história dos 
tempos do império romano 
se repete com os festejos do 
município, na semana, com a 
42ª Festa do Cavalo.

Uma administração que 
continua sorrindo com sua 
política de pão e circo, sem 
nenhuma visão de futuro. 

O povo colinense quer pão, 
quer circo, precisam deles para 
que a realidade não se torne 
insuportável

“O pior analfabeto é o anal-
fabeto político. Ele não ouve, 
não fala, nem participa dos 
acontecimentos políticos. O 
analfabeto político é tão burro 
que se orgulha e estufa o peito 

dizendo que odeia a política. 
Não sabe o imbecil que da sua 
ignorância política nasce... o 
pior de todos os bandidos, que 
é o político vigarista, pilantra, o 
corrupto e lacaio dos explorado-
res do povo”. (Bertolt Brecht).

E viva a Festa do Cavalo!


