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PARE, OLHE, ESCUTE! - Percival Puggina, membro da Academia Rio-Grandense de Letras, escritor e colunista de dezenas de
jornais e sites no país, nos brinda com mais um artigo, desta feita tratando de temas recentes, Congresso Nacional, STF e leis
aprovadas. Para ler e refletir.
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15 candidatos disputam eleição para
Conselho Tutelar de Barretos no domingo
A eleição para a escolha dos cinco novos integrantes do Conselho Tutelar de Barretos tem 15 candidatos e será realizada neste domingo, 6 de outubro, das 8 às 16 horas, na
sede do Lar da Criança, localizado na rua 34 entre avenidas 17 e 19. Têm direito a voto todos os eleitores inscritos no município de Barretos e em situação regular com a justiça
eleitoral até 11 de julho deste ano. Os candidatos que disputam as 5 vagas são: André de Paula Camargo, Andreza Rebor Borges, Aparecido de São Justo, Chayenne Borges
Santana, Cristiane Alves de Almeida, Fabiana Juliana Carvalho da Cruz, Gisele Lopes da Silva Costa, Gleice Cristina Barros Wanzeler, Hugo Cezar Higino Mendes, Juliana
Ferreira Adão, Márcia Magalhães Pina, Matheus Henrique da Silva Sousa, Natália dos Santos Lizi, Rosangela Aparecida de Carvalho e Valéria Cristina de Oliveira Pelegrini.

Campanha de vacinação
contra o sarampo
tem início na próxima
segunda-feira
O município de Barretos esta
inserido na Campanha Nacional
de Vacinação contra o Sarampo, que tem início na próxima
segunda-feira, dia 7 de outubro,
em todas as Unidades Básicas
de Saúde, das 8 às 16 horas.
A campanha será realizada
em duas etapas, conforme estratégia do Ministério da Saúde,
que visa o bloqueio da transmissão do sarampo no país.

Nesta primeira etapa, a vacinação será feita de 7 a 25 de
outubro, e o público alvo serão
crianças de seis meses a menores de 5 anos, sendo necessária a
análise da carteira de vacinação
pois, a vacinação será seletiva.
O Dia D de mobilização
nacional acontece no dia 19
de outubro (sábado), das 8 às
17 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde.

87º Torneio de Pesca do Rio das Pedras

No dia 22 de setembro, o Rio das Pedras Country Club
realizou o 87º Torneio de Pesca. O evento contou com a participação de 94 pescadores, que
fisgaram 180 quilos de peixes
da espécie Tilápia e Patinga.
Os integrantes do departamento de Esportes do clube,
responsável pela coordenação do torneio, emitiu nota
de agradecimento a todos os
participantes e colaboradores, “cumprimentando a todos pelo sucesso do evento”.

Programa
estadual Vida
Longa garante 28
casas para idosos
em Barretos
Página 4

Inscrições para o Vestibular 2020 do
Unifeb podem ser feitas até domingo
As inscrições para o Vestibular 2020 do Unifeb podem
ser feitas pessoalmente até o dia
da prova, neste domingo, 6 de
outubro, às 12h30, na biblioteca
da instituição. Pela internet, o
estudante pode fazer a inscrição
pelo site vestibular.unifeb.edu.
br/ até às 10 horas da manhã do
domingo. O valor da inscrição é
de R$ 30 e o vestibular acontece
a partir das 13 horas.
O portal do centro universitário conta com formulário
eletrônico e os dados sobre os
mais de 20 cursos oferecidos.
Uma das novidades, neste ano,
é a abertura dos novos cursos,

o de Arquitetura e Urbanismo
e o Comércio Exterior.
O vestibular do Unifeb
acontece, também, nas cidades

de Frutal (MG), São José do
Rio Preto e Guaíra. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (17) 3321-6411.

Reitora do Unifeb assume vice-presidência do
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Sissi Kawai Marcos, reitora do
Unifeb, assumiu na última quarta-feira
(2), em Brasília, a vice-presidência do
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), no segmento centros universitários. Para Sissi
Kawai, “compor essa diretoria é uma
honra e representa uma oportunidade
para contribuir para a educação do
país, visando promover a colaboração
e o intercâmbio entre todas as instituições, em prol do desenvolvimento do
ensino superior”.
Página 6

Servidores públicos municipais já podem ter
atendimento médico-hospitalar pelo plano Austa Clínicas
O Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Barretos e a operadora AUSTA CLÍNICAS celebraram na última
terça-feira, 2 de outubro, contrato de atendimento médico-hospitalar aos associados conveniados e seus dependentes.
O contrato com operadora
AUSTA CLÍNICAS atenderá 100% dos procedimentos,
através do pagamento de co-

-participação.
“Foi uma grande conquista
para todos os servidores, que
contarão com a cobertura de
todos os procedimentos estipulados, especificados e fiscalizados pela Agência Nacional de
Saúde, inclusive com atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional. Enfim, voltamos a oferecer
um plano de saúde completo e

de excelente qualidade aos servidores e seus dependentes”,
destacou o presidente do sindicato, João Mulata.
Laboratórios, clínicas e hospitais credenciados, bem como
a tabela de valores de co-participações por procedimentos,
poderão ser obtidos diretamente na sede do sindicato, ou através do site https://www.sindicatospmbarretos.com.br

Arlete Peroni
é a madrinha
da 5ª edição da
“Caminhada Lado a
Lado com o Idoso”

O Hospital São Judas Tadeu, unidade de cuidados paliativos e de atenção ao idoso
do Hospital de Amor, realiza,
neste sábado, 5 de outubro, a
5ª edição da “Caminhada Lado
a Lado com o Idoso”. A madrinha desta edição da caminhada
e representante todos os participantes e apoiadores, será a
empresária barretense, Arlete
Peroni Ângelo. A ação, que já
virou tradição no calendário
de atividades da instituição e
também da cidade de Barretos,
ocorrerá na Região dos Lagos
com o objetivo de promover o
bem-estar do público idoso,
através de exercícios físicos e
interação entre os participantes. A estimativa é de que, neste ano, o evento (que tem acumulado recordes de públicos
nos anos anteriores) supere o
número de inscritos, alcançando mais de 500 pessoas. Voltado para os idosos (com idade
acima de 60 anos) e com inscrições gratuitas, o percurso terá
900 metros de caminhada.
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Pare, olhe, escute!

Percival Puggina, membro da Academia Rio-Grandense de Letras, escritor e colunista
de dezenas de jornais e sites no país, nos brinda com mais um artigo, desta feita tratando
de temas recentes, Congresso Nacional, STF e leis aprovadas. Para ler e refletir.
Estamos num desses momentos em que se reduz o tempo entre a distração e o atropelamento. Decisões tomadas pelas
instituições da República impõem esclarecimento e reação.
No ano passado, a nação
votou pelo fim da impunidade. Não suportava mais que o
Brasil fosse pátria mãe gentil
dos criminosos e corruptos, e
madrasta dos demais.
A nação foi vigorosamente
às urnas, superando sua notória desconfiança na correção
das mesmas e da respectiva
apuração. Era necessário salvar-nos daquela perdição.
Não foi preciso correr um
ano inteiro para a maioria de
o novo Congresso Nacional
mostrar-se gêmea da anterior.
A outra se lambuzava; esta
protege os lambuzados.
Cria leis impulsionadas
por movimentos peristálticos.
Delibera em causa própria,
para ônus nosso. Derruba ve-

tos presidenciais para colocar
os órgãos e agentes de Estado
dedicados à Justiça, à defesa
da sociedade e ao combate
à criminalidade deitados no
chão, de barriga para baixo.
Haverá prisão para quem se
mexer e levar a sério seu trabalho. É o garantismo em seu mais
deslavado esplendor. Perante
ele, os potenciais bandidos são
o delegado, o promotor, o juiz.
Pare, olhe, escute! Quantas
matérias jornalísticas você leu,
ouviu ou assistiu ao longo destes
dias condenando, com a necessária veemência, a decisão do
Congresso Nacional? Qual veículo cuidou de levar ao conhecimento público os líderes desse
movimento? Qual deu nome aos
lobos da matilha? Qual esmiuçou as desastrosas consequências do que foi votado? Que diabo de jornalismo é esse?
Se usassem para defender a
sociedade 10% do tempo e esforço que gastam para comba-

ter o Presidente da República,
provavelmente gerassem constrangimento e evitassem alguns
desses disparates legislativos.
Mas não. Até ao examinar
os vetos do Presidente derrubados pelo Congresso no projeto
das despesas partidárias, as críticas da Globo não convergiram
para a derrubada dos vetos, mas
para um preceito que o Presidente não vetou, como se não
vetá-lo fosse um mal e derrubar
todos os vetos fosse um bem.
Noutra ocasião, uma jornalista, mesmo sabendo que
Davi Alcolumbre, nacionalmente detestado pelos eleitores de Bolsonaro, foi flagrado
pela câmera votando contra todos os vetos do presidente, não
se constrangeu em qualificá-lo
como seu “principal aliado”.
Nesta semana passada, o
STF legislou sobre processo
penal e levou ao escárnio seu
conhecido desprezo à opinião
pública e aos mais justos anseios

da sociedade. Criou nova gambiarra no insólito e prodigioso sistema recursal brasileiro.
Agindo com o intuito vingativo
de derrotar a Lava Jato, preparou o retorno de 32 condenações
à eternidade dos trâmites, para
alegria de 143 corruptos e corruptores já condenados.
Pare, olhe, escute! Quantas
matérias você leu, ouviu ou assistiu, fora das redes sociais e da
mídia alternativa, tratando desse
assunto com o rigor que requer?
A imprensa, a outrora grande
imprensa, quando passa a usar
seu poder exclusivamente em
favor de causas particulares, gera
débitos sociais. A conta vem para
todos, como estamos a ver.
Enquanto o chamado quarto
poder caça o mito, as bruxas assombram o país. No Pará, magistrados se mobilizam. Só no Pará?
Juízes, promotores, policiais
permanecerão inertes enquanto
o crime dita leis aos poderes da
República? É hora de resistir!

Opinião

Por que advogados não podem deduzir o custo
do trabalho no Imposto de Renda Pessoa Física?
Investir em roupas não é uma opção, mas um dever para todos os advogados

EXPEDIENTE

Não é segredo para ninguém que os advogados e advogadas devem respeitar um
rigoroso código de vestimenta.
Ternos, sapatos sociais, camisa, vestidos abaixo do joelho e
muitas formalidades para realizar largas jornadas nos fóruns e
repartições públicas do Brasil.
Isso sem contar os gastos
com combustível, táxis, estacionamentos entre um órgão
público e outro.
É absolutamente proibido
aos advogados entrar em fóruns trajados de bermuda, regata, chinelo ou qualquer tipo
de roupa não condizente com
o exercício de sua atividade
profissional. Portanto, investir
em roupas não é uma opção,
mas um dever para todos os
advogados brasileiros.
Some-se a este fato, as custas
iniciais que todos os advogados
e advogadas devem pagar à Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB). Atualmente, algo em
torno de R$ 1.160 para iniciarem
seu sonho de advogar e terem sua
capacidade postulatória válida no
Brasil. Além do mais, somente
de anuidade, são quase R$ 1 mil
por ano, o que acaba impactando
diretamente nos custos e despesas de um advogado.
Todos sabem que pessoas
jurídicas podem deduzir, para
fins de apuração de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), os custos das mercadorias
produzidas e comercializadas.
Entretanto, as pessoas físicas
assalariadas não podem deduzir para efeito de seu imposto
de renda os custos despendidos
e relacionados ao seu trabalho.
Apesar da falta de infraestrutura, seja ela na saúde ou na
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educação, a instabilidade econômica e a financeira que assombra nosso país, com a existência de preços exorbitantes
do custo de vida, os valores que
podem ser deduzidos do IRPF
(Imposto de Renda Pessoa Física) não mudam. Continuam
pífios! Resultado: os contribuintes gastam mais no seu dia
e deduzem menos do seu IRPF,
resultando na tributação direta,
pelo Estado, de seu patrimônio.
Neste contexto, imagine
como seria a vida do advogado
e da advogada no Brasil se eles
pudessem deduzir, no seu IRPF,
o custo relativo ao seu trabalho.
Vale destacar que este raciocínio também poderia ser estendido aos demais profissionais,
colegas de outras áreas, mas por
uma questão de conhecimento
de causa, nos manteremos concentrados à área jurídica.
Pense em um homem que
tenha que usar traje social para
trabalhar todos os dias, até então, algo corriqueiro para a vida
de um advogado. Seu custo
mínimo no ano para equipar
seu guarda-roupa, seria de R$
3.500 por ano. Soma-se a esta
importância o valor da anuidade a ser pago à OAB, sendo
que seus custos básicos anuais
girariam em torno de R$ 4.500.
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Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas,
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos,
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

Tomemos por base um advogado contribuinte cujo rendimento anual, sujeito ao IRPF,
seja de R$ 60.000 (salário de
R$ 5.000,00 por mês). Dele será
necessariamente descontado o
montante de R$ 16.500, correspondentes aos 27,5% de IRPF.
Se o custo do trabalho pudesse ser deduzido da base de
cálculo do IRPF, os advogados
poderiam abater um montante
considerável de sua renda e
com isso equilibrar suas contas
e diminuir a injustiça do sistema tributário brasileiro.
Isso porque, se um advogado pudesse deduzir os R$ 4.500
que ele despende para obter
R$ 60.000, sua renda a ser tributada seria R$ 55.500,00 e,
consequentemente, o imposto
a ser descontado, seria o de R$
12.487,50 reais, ou seja, uma
economia de R$ 4.012,50. A
economia é amplificada pela
redução na faixa de renda e na
alíquota de IRPF aplicável, que
cai de 27,5% para 22,5%.
Para um país com uma carga
tributária excessiva, frise-se novamente, com altos custos de vida,
uma economia de R$ 4.012,50
reais traria uma certa “justiça” en-

tre tributação e o trabalho.
Independentemente do investimento que os advogados
e advogadas tenham que fazer
para poder manter a boa aparência e garantir seu trabalho,
nosso ponto aqui é sobre a
constitucionalidade da tributação desta situação.
O Imposto de Renda cobrado da pessoa física tem como
grande objetivo tributar a renda
do trabalhador. Tudo que não é
renda, não pode ser tributado,
sob pena de confisco, algo vedado pela Constituição de 1988
em seu art. 150, inc. IV.
Garantir ao trabalhador a
possibilidade de deduzir de seu
IRPF os custos associados ao
seu trabalho, seria apenas uma
forma de respeitar o Princípio
Constitucional da Capacidade
Contributiva e do não confisco.
Sem perspectivas de uma
solução definitiva, continuamos militando por esta causa na
esperança de, pelo menos, instigar o debate acerca da necessidade de encontrar um equilíbrio
entre tributação e custo de vida.
Marcus Felipe B. Ferreira
Advogado do Braga & Moreno

Os passos para encontrar
a si mesmo e a Deus
Mar da Galileia, Mar de
Tiberíades ou Lago de Genesaré, um lugar significativo
de tantos milagres e narrativas do Evangelho.
Foi ao longo dessas margens
que Jesus acalmou a tempestade, multiplicou os pães e peixes
e interpelou Pedro por três vezes: “Pedro, tu me amas?” (Jo
21,15-17). Fato este recordado
no santuário da Custódia da Terra Santa dedicado ao primado
petrino. A região da Galileia, em
Israel, leva peregrinos e visitantes de tantas nações ao recolhimento e à oração.
Jesus identificou o cansaço
dos discípulos, como o povo
que parecia ovelha sem pastor.
Os discípulos de Jesus, juntos
a Ele, precisavam cuidar desse
povo e dar-lhe o conforto e o
consolo do coração de Deus.
Um texto que ensina também aos servos de Deus dos
tempos atuais que, antes, precisam silenciar a fim de comunicarem ao outro o amor
que experimentaram.
Num mundo atual de tantos
barulhos, agitações e ocupações, o silêncio e o recolhimento tornam-se um grande desafio.
Um silêncio que não significa
ausência de palavras, mas um
voltar-se a si mesmo, um controle das emoções e, sobretudo,
um encontro com Deus, que habita cada coração humano.
Conforme o convite de
Jesus para que os discípulos
fossem sozinhos a um lugar
deserto a fim de descansar,
nossa primeira atitude deve
ser a de responder a esse
convite. Quando uma pessoa
nos ama e quer a nossa companhia, ela nos escolhe. É assim que Cristo faz e nos cha-

ma. Um convite irrecusável.
O segundo passo desse deserto, seja diante do Sacrário
ou nos momentos de oração
pessoal em casa, em locais retirados, é esvaziar o coração e
a mente. Hoje, o que você traz
no coração? Quais as angústias,
preocupações e ansiedades? Ou
quais as alegrias vividas?
O terceiro momento é o de
colocar tudo isso sob o senhorio de Jesus. Ele é o Deus que
tudo pode e nos acolhe em
Seus braços. Ele sabe de tudo,
sonda os nossos corações,
mas é preciso verbalizar, colocar para fora o que sentimos, pensamos e sofremos.
Trata-se de um diálogo: nós
falamos, Ele escuta. Depois,
damos um bom tempo para o
Senhor falar; nos colocamos em
atitude de escuta e contemplação, a fim de colhermos d’Ele
os direcionamentos, o consolo,
o conforto e as inspirações.
Não dedicar-se ao silêncio
e à vida interior é colocar em
perigo a própria vida espiritual, ou seja, a nossa existência em Deus. Em um mundo
utilitarista e frenético, em que
muitos estão agitados até mesmo nos momentos de oração,
“perder” tempo com a oração
é voltar à nossa essência.
A oração nos conduz a
contemplar o belo e o bom;
restabelece as nossas forças,
até mesmo as físicas; nos impele a crescer nas virtudes e
no amor a Deus e ao próximo;
nos leva a tocar em nossa filiação divina, ao conhecimento de Deus e de nós mesmos.
Gracielle Reis
Missionária da Comunidade Canção Nova, jornalista e
bacharel em História.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas!” (Machado de Assis)

Laudelina Anton, completa 80 anos de vida nessa sexta-feira(04/10).
E esses anos bem vividos serão muito bem comemorados. Dona
Odília, como gosta de ser chamada, reúne familiares neste sábado
numa chácara, com direito a muita comida boa e bebida gelada, e a
festa só tem hora para começar. Felicidades Dona Odília!!!

O primogênito da família Calacio chegou a maioridade. João Vitor
Alves Pereira Calacio, completou 18 anos no último dia (02/10).
Os cumprimentos especiais ficaram por conta dos pais, Renato e
Fernanda, e da irmãzinha Maria Fernanda (foto). Felicidades!!!

A bela Íris Ribeiro completa amanhã (05/10) 15 anos de vida.
A menina se despede da infância para viver sua mocidade. A
estudante do Cetec já iniciou suas comemorações, a primeira
foi sábado passado (28/09) com amigos e familiares e no próximo sábado vai para Votuporanga para a segunda etapa de
festança. O carinho especial pelo niver fica por conta dos pais
Djalma e Luciane. Tudo de bom Íris!!!

Flash em Liberalina da Silva, melhor dizendo, dona Lina,
esse ícone barretense que com os seus 90 e poucos anos
de vida, exala alegria e elegância por onde passa, e faz
questão de registrar cada momento com foto.

A terça-feira (01/10) foi bastante comemorativa para Melissa
Barbosa que brindou mais um ano de vida. A bela foi bastante
felicitada por familiares e amigos, e passou a data recebendo
o carinho do namorado Vinícius Sampaio. Parabéns!!!

Parabéns para Aline Paixão que festeja idade
nova amanhã (05/10), e a comemoração será
ladeada de amigos e familiares. Sucesso!!!

Hoje (04/10) é dia de festa para Giovanna Ramos. A mineira que
volta e meia está em Barretos visitando seus familiares, comemora a data ao lado do namorado Luciano, dos pais Giovani
e Vanessa, do irmão Filipe, da sobrinha Manuela, da cunhada
Tatiane, seus amigos e demais familiares. Tudo de bom!!!

Em reconhecimento à notável contribuição e ações praticadas pelo
engrandecimento da Educação Física paulista e brasileira, o esportista
barretense, tenente coronel, Carlos Antônio Alves da Silva, recebeu
Título Benemérito do Conselho Regional de Educação Física, além de
Diploma de Reconhecimento do Legislativo barretense. A entrega,
com direito a solenidade e tudo, aconteceu no último dia 30, em solenidade realizada na Câmara Municipal de Barretos. Cumprimentos!!!

Graça Alves
Rosendo celebrou mais um
aniversário
terça-feira
(01/10), e na
data especial
ela foi bastante
parabenizada
por sua família
e seus amigos,
recebendo o
carinho especial dos filhos,
Paulo e Drielly.
Parabéns!!!

A nutróloga Amanda Ribas e o médico cirurgião oncológico Carlos Roberto dos Santos, recepcionaram imprensa e convidados
na última terça-feira, dia 1, no Hospital Nossa Senhora. No encontro, os profissionais falaram sobre saúde e bem-estar e também apresentaram a estrutura do hospital que atende cirurgias
de baixa, média e alta complexidade em diversas especialidades,
além de contar com equipamentos de ponta para exames de
diagnóstico por imagem. (foto: Arquivo Hospital de Amor)

4

BARRETOS, 04 de outubro de 2019

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade

POLÍTICA

Programa estadual Vida Longa garante 28 casas para idosos em Barretos

O prefeito Guilherme Ávila, acompanhado das secretárias Rose Araújo (Habitação)
e Kelly Brito (Assistência Social e Desenvolvimento Hu-

mano), participou na última
terça-feira, dia 1º de outubro,
do lançamento do programa
Vida Longa, do governo do
Estado de São Paulo.

A cidade de Barretos receberá um núcleo habitacional
do programa, com 28 casas
para idosos que ganham até
dois salários mínimos.
O programa prevê a construção de núcleos especialmente projetados para atender
às necessidades especiais de
moradia de idosos que vivem
sozinhos, em situação de vulnerabilidade social.
Nessa primeira etapa, serão viabilizadas 152 unidades
habitacionais em seis municípios e Barretos é um deles.
O lançamento aconteceu
no dia em que se comemora
o Dia Internacional do Idoso,
e foi anunciado pelo governador João Doria, ao lado da se-

Profissionais de Educação Física foram homenageados durante sessão solene na Câmara Municipal - Aconteceu na Câmara Municipal de Barretos, no último dia 30, em cumprimento a Lei Municipal de autoria
dos vereadores Olímpio Jorge Naben, Euripinho e Aparecido Cipriano, sessão solene em comemoração à Semana e ao Dia Municipal do Profissional de Educação Física. Os destaques deste ano foram para os profissionais: Anderson Paulo dos Santos, Simone Aparecida Ferreira Rocha, Gustavo Carboni Silva, Priscila Nogueira
Benedetti, Geraldo Jorge dos Reis Andrade, André Basílio Batista Ferreira, Eduardo Ribeiro, Maurício Cesar
Camargo e Tiago Agustinho Leal Leite. Houve também diplomação como destaque Benemérito para Carlos
Antônio Alves da Silva e Manoel Sanches Gonzales. O Dia do Profissional de Educação Física acontece no
dia 1º de setembro, em razão de a profissão ter sido regulamentada através da Lei Federal de n° 9.696/98 e
publicada na mesma data. A solenidade foi prestigiada por familiares dos homenageados e outra autoridades,
como os vereadores Luiz Umberto Kapetinha, Aparecido Cipriano, Euripinho, Almir Neves e Fabrício Lemos.

cretária de Desenvolvimento
Social, Célia Parnes, e do secretário da Habitação do Estado, Flávio Amary.

“Esse é mais um projeto
que entregamos para a população idosa, que tanto fez
pela nossa cidade”, destacou

o prefeito Guilherme Ávila. O convênio será assinado
ainda este ano e as obras começam em breve.
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Rancho do Peãozinho terá programação especial e gratuita na Semana da Criança
Espaço receberá atrações do Festival Culturando com show de cantigas, contação de histórias, apresentações de palhaços e mágico

O Rancho do Peãozinho, no
Parque do Peão, receberá nos
dias 9, 10, 12 e 13 de outubro,
atrações especiais para a Semana
da Criança, através do Festival

Culturando, projeto artístico cultural focado no folclore e na cultura popular, com ênfase na valorização de artistas e grupos locais.
Todos os dias os pequenos

serão recepcionados com pipoca, algodão doce, pula-pula
e piscina de bolinhas de graça. A programação acontecerá
das 8h30 às 17 horas.

PROGRAMAÇÃO

DIA 9 – QUARTA-FEIRA
- 8h30 e 14h30 – Peça teatral “Sítio do Pica Pau Amarelo: O dia de descobrir a famosa receita de bolinho de
chuva da Tia Anastácia”, com grupo Coringas de Barretos
- 9h30 e 15h30 – Caminhada Encantada – Contadora de história Tia Renata & Cia
DIA 10 – QUINTA-FEIRA
- 8h30 e 14h30 – Teatro Soldadinho de Chumbo com o grupo Melancia de Ribeirão Preto
- 15h30 – Caminhada Encantada – Contadora de história Tia Renata & Cia
DIA 12 – SÁBADO
- 9h30 e 15h30 – Palhaços Pistolinha e Chocolate, malabaristas e acrobatas
- 11 e 14h30 – Show de cantigas e histórias com Juliana Mafra e Izael Barroso de Barretos
- 15h – Coral Indígena Nhamandu Nhemopuã da Aldeia Boa Vista, localizada em Ubatuba
- 16h – Caminhada Encantada – Contadora de história Tia Renata & Cia e apresentação do grupo de dança
do Departamento de Cultura de Américo Brasiliense
DIA 13 – DOMINGO
- 9h30 – Palhaços Pistolinha e Chocolate, malabaristas e acrobatas
- 10h30 – Show de Mágica com Ossama Sato
- 16h – Cineblube: exibição do documentário Palavra Encantada
Escolas das redes pública e privada de ensino, podem agendar a participação dos seus alunos através do
e-mail peaozinho@independentes.com.br ou pelo telefone 17 3321-0000.
SOBRE O FESTIVAL CULTURANDO
O Projeto Festival Culturando Pronac 184248 é uma ação através do Ministério da Cidadania – Secretaria Especial da Cultura, SGN Produções, com apoio Seth Assessoria, Consórcio Intermunicipal Culturando,
Associação Os Independentes, Secretaria de Cultura de Barretos e AGCIP – Associação Gestão Cultural no
Interior Paulista.
Suas atrações acontecem também em diferentes pontos da cidade de Barretos, como no Instituto Federal e
no auditório da ACIB. A programação completa está disponível no site http://www.semearproducoes.com/
festival-palco-culturando-etapa-barretos/

Escolas podem agendar a participação de seus alunos na Semana da
Criança do Rancho do Peãozinho (Foto: Francisco Santos)
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Pacaembu Construtora é tetracampeã no ranking “As Melhores da Dinheiro 2019”
Com gestão sólida, foco
na qualidade e receita bruta de
mais de R$ 800 milhões no ano
passado, a Pacaembu Construtora conquista, pela quarta vez
consecutiva, o título de melhor
empresa da categoria Construção Imobiliária, no tradicional
Ranking “As Melhores da Dinheiro”, realizado há 16 anos
pela Revista Isto É Dinheiro,
da Editora Três.
O anúncio dos finalistas e
a premiação foram realizadas
durante uma cerimônia na última segunda-feira, em São
Paulo, que contou com a pre-

sença do presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia;
do secretário especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados do Ministério
da Economia, Salim Mattar;
do governador do Estado de
São Paulo, João Dória, além
de CEOs e executivos de grandes empresas brasileiros.
Para a premiação desse
ano, 22 setores foram analisados nos critérios de Recursos Humanos, Inovação e
Qualidade, Responsabilidade
Social e Governança Corporativa. No Ranking das 1000

maiores por receita, as informações das empresas foram
fornecidas pela Economática
e pela Standard & Poor’s.
Segundo Wilson Amaral,
CEO da Pacaembu Construtora,
a análise criteriosa utilizada pela
Editora Três valoriza e legitima
os resultados publicados.
“O prêmio concedido pela
Isto é Dinheiro aumenta a nossa responsabilidade e, ao mesmo, nos motiva a continuar
perseguindo o crescimento
sustentável, enquanto provemos habitação de qualidade
a preços justos à população

brasileira”, ressaltou Amaral
durante a entrega do prêmio.
SOBRE A PACAEMBU
A Construtora Pacaembu
completou 26 anos de atuação
em todo o Estado de São Paulo. Ao longo de sua história, a
construtora se especializou na
construção de bairros planejados e foi responsável pela comercialização de mais de 55
mil moradias em mais de 40
municípios paulistas, incluindo Barretos, se consolidando
como a 4ª maior construtora
do país no segmento de habitação econômica.

Reitora do Unifeb assume vice-presidência do
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

Sissi Kawai Marcos, reitora
do Unifeb, assumiu na última
quarta-feira (2), em Brasília, a
vice-presidência do Conselho
de Reitores das Universidades
Brasileiras (CRUB), no segmento centros universitários.
Segundo dados do INEP
(Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais),
em 2018, o Brasil possuía
mais de 2,5 mil instituições
de ensino superior (IES públi-

cas) e 2.238 privadas.
Também em 2018, o número de ingressantes em cursos
de graduação foi de 580.936
em instituições públicas e
mais de dois milhões de estudantes e instituições privadas.
Muitas destas instituições são
centros universitários e Sissi
Kawai tem a responsabilidade de representá-los junto à
única entidade do setor, que
congrega reitores de todos os

segmentos educacionais do
ensino superior.
Para Sissi Kawai, “compor
essa diretoria é uma honra e
representa uma oportunidade
para contribuir para a educação do país, visando promover
a colaboração e o intercâmbio
entre todas as instituições, em
prol do desenvolvimento do
ensino superior”.
A nova diretoria do Conselho de Reitores das Univer-

sidades Brasileiras é composta pelos reitores Waldemiro
Gremski (Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR – presidente); Margarida
de Aquino Cunha (Universidade Federal do Acre – UFAC
- vice-presidente do segmento federal); Antônio Guedes
Rangel Júnior (Universidade
Estadual da Paraíba – UEPB
- vice-presidente do segmento estadual e municipal);
Lia Maria Herzer Quintana
(Universidade da Região da
Campanha – URCAMP - vice-presidente do segmento
comunitário); Gislaine Moreno (Universidade Anhanguera
de São Paulo - vice-presidente
do segmento particular) e Sissi Kawai Marcos (Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos – Unifeb
- vice-presidente do segmento
centros universitários).

Hospital Nossa Senhora oferece atendimento
em diversas especialidades além de oncologia
Os médicos Carlos Roberto dos Santos e Amanda Ribas recepcionaram imprensa
e convidados em “encontro
de apresentação” do Hospital
Nossa Senhora.
O hospital é ligado à Fundação Pio XII, administradora do
Hospital de Amor e Santa Casa
de Misericórdia de Barretos.
A unidade do “Nossa Senhora” oferece atendimento
particulares e convênios, em
várias especialidades e não
somente na área de oncologia.
Segundo o dr. Carlos Roberto dos Santos, um dos objetivos do hospital, em funcionamento há 10 meses, é que os
recursos obtidos através dos
atendimentos de pacientes de
convênios e particulares, possam ser usados para amenizar

o déficit da Fundação Pio XII,
que é de cerca de R$ 20 milhões mensais.
A oportunidade de oferecer atendimento de qualidade,
em ambiente diferenciado, em
várias especialidades médicas,
particular e por meio de convênio, foi destacada pelo médico.
A nutróloga e coordenadora da equipe multidisciplinar
de Terapia Nutricional do hospital, dra. Amanda Ribas, destacou durante bate-papo com a
imprensa, o que ela chama de
“medicina de estilo de vida”.
Ela destacou o gerenciamento do estresse para uma
melhor qualidade de vida das
pessoas, além da importância
de se ter propósitos em busca
de uma saúde física e mental
mais equilibrada.

Amanda Ribas, nutróloga
e coordenadora da Equipe
Multidisciplinar de Terapia
Nutricional do Hospital Nossa
Senhora, e o médico cirurgião
oncológico, Carlos Roberto
dos Santos. (Fotos: Arquivo
Hospital de Amor)

STF concede liminar inédita
suspendendo contribuições
de patrões e empregados com
base na reforma trabalhista
A medida, que foi proferida pelo ministro Ricardo
Lewandowski, suspende decisão do TRT de São Paulo
Em decisão inédita, o
Supremo Tribunal Federal
(STF) concedeu liminar suspendendo o recolhimento das
contribuições sindicais, patronal e de trabalhadores, da
área de tecnologia da informação, serviços de computação, desenvolvimento de programas de informática, banco
de dados, assessoria, consultoria, produtores e licenciadores de software, e-commerce
e serviços de informática em
geral do estado de São Paulo.
A decisão foi proferida
pelo ministro Ricardo Lewandowski em ação de reclamação constitucional movida pela empresa Thomson
Reuters Brasil Conteúdo e
Tecnologia Ltda.
Na liminar, o ministro
suspendeu três cláusulas (números 59, 60 e 82) da sentença normativa proferida pelo
Tribunal Regional do Traba-

lho de São Paulo no dissídio
coletivo do Sindicato das
Empresas de Processamento
de Dados (SERPOSP) e do
Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas de Processamento de Dados (SINDPD).
Com a liminar, ficam suspensas duas contribuições patronais (confederativa e sindical) e duas de trabalhadores
(assistencial e sindical).
“A decisão cria um importante precedente porque,
além de ressaltar o atual posicionamento do STF sobre
o recolhimento das diversas
contribuições em favor dos
sindicatos após a reforma
rrabalhista, também considerou que a suspensão vale
para todo o estado de São
Paulo, que é a base das duas
entidades, a patronal e de
trabalhadores”, explicou o
advogado da empresa, André
Luiz Ferreira Alves.
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Oficinas culturais transformam olhares
no Hospital de Amor e na Santa Casa

Utilizando a fotografia como ferramenta, equipes de saúde refletem sobre o dia a dia de trabalho no hospital de Barretos

Além de representar um lugar de cuidado e cura, o hospital
também pode ser um espaço de
cultura e arte. E tais ferramentas
contribuem diretamente com os
resultados do trabalho desenvolvido nesse e outros ambientes.
Tendo em vista a importância da humanização e do
pensamento crítico no ambiente hospitalar, o Governo
do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa, e Usina
Cultural, ONG ImageMágica
e Hospital de Amor apresentam o projeto Novos Olhares.
Em Barretos, diferentes
unidades hospitalares receberão o projeto, entre elas o
Hospital de Amor (de 14 de
outubro a 1º de novembro e de
2 a 6 de dezembro) e a Santa
Casa de Misericórdia de Barretos (de 30 de setembro a 4
de outubro, 21 a 25 de outubro e 11 a 29 de novembro).
Durante os três primeiros
meses, o projeto trabalhou a
questão do descarte de materiais
com a equipe de saúde e, agora,
na segunda etapa do projeto, o

tema será “Qual é a minha missão?”. Para manter ainda mais
desperto o propósito que já está
no coração dos profissionais.
LUZ, CÂMERA, AÇÃO!
A fotografia será o instrumento de reflexão e compartilhamento das ideias dos participantes. Educadores da ONG
ImageMágica acompanharão os
profissionais de saúde para que
eles tirem fotografias sobre os
temas propostos, junto com uma
legenda para complementar a
mensagem final. A saída fotográfica é muito importante para
que os participantes vejam com
outros olhos, e diferentes ângulos, seu ambiente de trabalho.
Ao final das oficinas, uma
exposição é feita nos hospitais
com os produtos criados pelos
participantes. Nesse momento,
é possível entender como o outro enxerga o mesmo ambiente
e aprender com os diferentes
olhares e ideias. Os envolvidos
também recebem em mãos as
fotos que tiraram ou fizeram
parte para levar para casa.
LIXO NO LIXO
Um dos temas que será

abordado é o descarte de materiais para reforçar a importância do descarte adequado dentro das instituições de saúde.
Feita de forma consciente, essa
atitude garante a segurança
dos pacientes e profissionais.
QUAL A MINHA MISSÃO?
Depois, é hora de deixar
ainda mais viva a missão da
equipe de saúde em sua profissão. Estimular a reflexão acerca
do propósito dos profissionais
fortalece a conexão deles com
suas tarefas cotidianas, com
seus colegas de trabalho e, principalmente, com os pacientes.

Nessa etapa, os participantes
enviarão postais uns para os outros sobre a missão que os toca.
O objetivo da troca é contribuir
também para o fortalecimento
da relação entre a equipe, trazendo ainda mais empatia e conexão entre as pessoas.
“Os projetos que realizamos
nos hospitais são muito transformadores. É incrível você perceber que a fotografia faz a pessoa
pensar e olhar diferente para a
situação dela, do porquê que ela
está ali”, conta Simone Araújo,
coordenadora de projetos educacionais da ImageMágica.

Todos os taxistas de Barretos deverão passar no período
de 7 a 11 de outubro, das 10
às 16 horas, pela verificação
periódica anual de taxímetro.
Realizada pelo Ipem-SP
(Instituto de Pesos e Medidas
do Estado de São Paulo), o
ponto de partida da ação será
na Via das Comitivas, esquina
com a Avenida Rio D’Alva,
no bairro Los Angeles.
Os taxistas autuados por
trafegar com o taxímetro irregular têm dez dias para apresentar defesa ao órgão.
Para realizar a verificação os
taxistas devem agendar o horário de atendimento pelo site do
Ipem-SP (www.ipem.sp.gov.
br) e emitir a GRU (Guia de
Recolhimento da União) para o
pagamento da taxa de verifica-

ção. Sem a quitação da taxa e o
agendamento online, a verificação não será realizada.
Na data da verificação, o
taxista ou o responsável pelo
veículo deve apresentar os seguintes documentos:
- Alvará de estacionamento
fornecido pela prefeitura dentro do prazo de validade;
- Certificado de registro e licenciamento de veículo (categoria aluguel);
- Certificado de verificação do
Ipem-SP, referente ao exercício de 2018;
- GRU quitada.
Os serviços de reparo ou
manutenção dos taxímetros
deverão ser realizados pelas
oficinas credenciadas pelo
Ipem-SP, devidamente autorizadas para a execução das

atividades neste ano.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (17)
3218-3022 ou pessoalmente,
na sede da Delegacia de Ação
Regional do IPEM-SP, em São
José do Rio Preto, localizada à
Rua Uber Folchine, 501, Mini
Distrito, Campo Verde.
FIQUE DE OLHO
Para identificar se o taxímetro foi verificado pelo Ipem-SP,
o consumidor deve observar a
existência do lacre amarelo, que
impede o acesso à regulagem
do aparelho, e do selo do Inmetro com a frase “verificado até
2020”. Caso o lacre esteja rompido, o consumidor não deve
aceitar a corrida, pois o aparelho
pode apresentar medição incorreta. Em alguns casos poderão
ser encontradas a etiqueta “ve-

rificado até 2019”, pois, o instrumento pode ser que ainda não
tenha sido verificado, devido ao
cronograma conforme o alvará.
O valor da bandeira é estabelecido pela prefeitura de cada
município, mas é importante
estar atento ao horário em que
as bandeiras ‘um’ e ‘dois’ podem ser utilizadas, para não pagar mais caro pela corrida.
O consumidor que notar irregularidades ou tiver dúvidas pode
realizar denúncia na Ouvidoria
do Ipem-SP por meio do telefone
0800 013 05 22, ou por e-mail:
ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

Ipem-SP realiza verificação
anual de taxímetro em Barretos

Agricultura suspende
venda de 33 marcas de
azeite de oliva fraudado

O Ministério da Agricultura suspendeu a comercialização de 33 marcas de azeites de oliva por terem sido
adulteradas. Nesta etapa,
foram identificados 59 lotes
com irregularidades. A maior
parte das fraudes foi feita
com a mistura com óleo de
soja e óleos de origem desconhecida. Houve redução
na comparação com a ação
divulgada em abril de 2018,
quando a fraude envolveu 46
marcas, informa o ministério, em comunicado.
As marcas que praticaram fraudes foram: Aldeia
da Serra, Barcelona, Casa
Medeiros, Casalberto, Conde de Torres, Dom Gamiero,
Donana (premium), Flor de
Espanha, Galo de Barcelos,
Imperador, La Valenciana,
Lisboa, Malaguenza, Olivaz, Oliveiras do Conde,
Olivenza, One, Paschoeto,
Porto Real, Porto Valencia,
Pramesa, Quinta da Boa Vista, Rioliva, San Domingos,
Serra das Oliveiras, Serra
de Montejunto, Temperatta,
Torezani (premium), Tradição, Tradição Brasileira,
Três Pastores, Vale do Madero e Vale Fértil.
Conforme comunicado,
as fiscalizações que detectaram as 33 marcas irregulares
são resultantes da Operação
Isis, iniciada em 2016. No
entanto, essas marcas referem-se a coletas realizadas
em 2017 e 2018. A avaliação
é lenta pois envolve exames
laboratoriais, notificação dos
fraudadores, perícias, períodos para apresentação de defesa (podem apresentar dois
recursos) e julgamentos desses recursos em duas instâncias administrativas. O nome
da operação é uma referência
à deusa do antigo Egito que
detinha o conhecimento sobre a produção das oliveiras.
O Coordenador de Fiscalização de Produtos Vegetais, Cid Rozo, diz no comunicado que praticamente não
existe mais estoque no mercado desses lotes que foram
reprovados, pois os remanes-

centes foram destruídos após
o julgamento dos processos
administrativos. No entanto, é
possível que os consumidores
encontrem ainda outros lotes
das mesmas marcas. Embora
os supermercados tenham sido
alertados quanto às marcas que
sistematicamente produzem
azeite fraudado, muitos comerciantes ainda insistem em
vender esse tipo de produto por
causa do baixo preço.
Segundo Rozo, a tendência é de diminuição destas
fraudes. “Passaremos a responsabilizar os estabelecimentos que comercializam
os produtos fraudados”, diz.
O coordenador alerta também
que os comerciantes devem
verificar a procedência do
azeite antes de formarem os
estoques que serão colocados
à venda, verificando se não estão comprando lotes de marcas que cometeram as fraudes
apuradas pelo ministério. “Se
os supermercados adquirirem
e ofertarem os produtos com
irregularidades, serão penalizados”, alerta.
O Coordenador-Geral de
Qualidade Vegetal do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dipov), Hugo Caruso, explica
que se for verificado algum
indício de fraude durante a
fiscalização nos estabelecimentos de distribuição, o
ministério já determina a suspensão da comercialização
no varejo até que sejam realizados exames laboratoriais.
Se confirmada a irregularidade, o comerciante, embalador, importador ou produtor
podem ser autuados por comercializar produto irregular.
Usualmente, os fraudadores não têm endereço conhecido. Por isso, o governo
passou a autuar os supermercados e com essa medida
espera-se que seja reduzida
a oferta de produtos fraudados. “Estava cômodo para os
supermercados justificarem
que compraram o produto
de um distribuidor e por isso
não tinham responsabilidade”, explica Caruso.
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1º Campeonato de Games de Barretos no Unifeb
Barretos, pela primeira
vez, sedia uma competição
de vídeo game, o “GameGeekFEB - GGFEB”, que acontece no dia 27 de outubro, a
partir das 14h30. Uma iniciativa do Unifeb, em parceria
com o Grupo NOG Events,
o GGFEB está com as inscrições abertas pelo site do
Centro Universitário: www.
unifeb.edu.br/gamegeekfeb.
“Em Barretos há uma demanda de jogadores, os players,
que curtem eventos nesse estilo. Além disso, é o primeiro
campeonato de grande nível
que ocorrerá em nossa região”,
explicou o diretor do GGFEB,

Yuri Higashi de Arruda Ito.
Os amantes de jogos poderão competir nas categorias
Kids (de 6 até 9 anos), Teens
(de 10 até 17 anos) e Adultos
(maiores de 18 anos).
O campeonato será disputado especificamente nos jogos
Minecraft, Fifa 19 e o Street
Figther V. As competições de
Minecraft acontecem em computadores e de Street Fighter
V e FIFA 19 no Playstation
4, todos disponibilizados pelo

evento para as competições.
As eliminatórias, oitavas,
quartas e semi finais do jogo Minecraft serão realizadas nas instalações do Unifeb, nos Laboratórios de Informática 5 e 6, no dia
19 de outubro, e dos jogos Street
Fighter V e FIFA 19 serão realizadas na sala de Pós-Graduação,
no dia 26 de outubro.
Haverá premiação com
troféus por equipes, tipo de
jogo eletrônico e categorias
para os primeiros colocados.

Definidas equipes semifinalistas do Municipal de Futsal feminino
Três jogos marcaram, no
último sábado (28), a última
rodada da fase de classificação do Campeonato Municipal de Futsal Feminino.
No Cemepe do bairro
Christiano Carvalho, o Real
Madrid venceu o Cavalgando

para o Futuro B por 2 x 1 e
o Bela Mania goleou o Cavalgando para o Futuro A por 15
x 2. No ginásio do Conjunto
Poliesportivo Municipal Rochão, o Virus da Bola passou
pelo Medicina por 3 x 0.
Estão classificados para a

semifinal, Real Madrid, Vírus
da Bola, Ajax e Bela Mania.
Os jogos acontecem neste sábado, 5 de outubro, no Cemepe do Bairro Pimena.
Os jogos serão:Real Madrid
x Ajax (14h30) e Bela Mania
FC x Vírus da Bola (15 horas).

Atleta do Barretos Bulls é
convocada para a Seleção
Brasileira Feminina de Flagball
A personal trainer, Laura Aguilera, 30 anos, da equipe Barretos Bulls, foi
convocada para a Seleção Brasileira Feminina de Flag Football 5 x 5, que
disputará o Mundial na Dinamarca, previsto para agosto de 2020. Após
participar do Training Camp, nos dias 28 e 29 de setembro, em São Paulo,
a atacante da posição “runningnbback” foi uma das escolhidas na primeira
convocação do time nacional. Laura Aguilera fará parte do primeiro treino
oficial do Brasil, em São Paulo no mês de novembro. Para chegar à lista de
convocação, a comissão técnica da seleção percorreu o Brasil promovendo
as seletivas, as chamadas “Training Camp”. Entre 500 atletas, a barretense
foi escolhida. “Estamos muito felizes com a convocação da nossa atleta
Laura. Sabemos que irá representar muito bem o Brasil e o interior paulista
lá fora”, comentou a capitã do time Barretos Bulls, Viviane Fernandes.

