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Servidores Municipais de Barretos
conquistam mais um conjunto habitacional
As 358 casas do conjunto habitacional São Francisco serão de padrão médio
O presidente do Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Barretos, João Roberto dos Santos, João Mulata,
reuniu na última terça-feira
(15), representantes da Caixa,
da empresa responsável pela
construção e demais empreendedores, além de diretores do
sindicato e convidados, para

oficializar a autorização da Caixa Federal para a construção
do Conjunto Habitacional “São
Francisco”, que contará com
358 unidades habitacionais.
A Caixa iniciará nos próximos dias o cadastro final dos servidores que fizeram a inscrição
para selecionar os contemplados.
“Se sobrar casas, será aberto o

cadastro para o público em geral”, explicou João Mulata (foto).
“Serão casas de padrão médio, com uma estrutura completamente diferenciada dos
tradicionais conjuntos habitacionais”, explicou Marcos Lacerda,
sócio de uma das empresas responsáveis pela construção.
Página 7

Prefeito recebe informações
sobre remodelação do calçadão

Equipes da várzea recebem
materiais esportivos

A prefeitura de Barretos,
por meio da secretaria municipal de Esportes e Lazer,
iniciou na última quarta-feira
(16), a entrega de materiais
esportivos para as equipes
que irão disputar o Campeonato Amador Varzeano em
duas divisões. São 13 equipes
na Primeira e 18 na Segunda.
As duas divisões varzeanas
têm início neste mês. No próxi-

mo domingo, 20 de maio, começa a Primeira Divisão com
os seguintes jogos: Palestra x
Unidos do Barretos Dois; Bandeirante x Barretos Dois; Inter
Jockey Ipê Clube x ADPM;
José Faleiros x São Bento; Vila
Nogueira x Improviso; e Predinhos x Atlético Vila Diva. No
domingo, dia 27, tem início a
disputa na Segunda Divisão.
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O prefeito Guilherme Ávila reuniu-se na última terça-feira (15), em seu gabinete,
com os diretores da Associação Comercial e Industrial
de Barretos, Paulo Soprano,

Gustavo Miziara e André Peroni Ângelo, este último, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.
Na reunião foram apresentadas as possibilidades de im-

plementação de melhorias com
a remodelação do calçadão da
área central, que já foi tema de
reunião com os comerciantes. O
projeto está em fase de estudos e
apresentação de propostas.

Jornalistas serão
homenageados
pela Câmara no
Dia Nacional da
Imprensa
O diploma leva o nome
de “Silvestre de Lima”,
que foi vereador e fundador do jornal O Sertanejo,
em 1900, e contribuiu para
a chegada da energia elétrica ao município, além
da ferrovia e da captação
de água no córrego do
Aleixo. O jornalista a ser
homenageado será escolhido a partir de indicação
de uma comissão formada por um vereador, um
representante da Secretaria Municipal de Relações
Institucionais e Comunicação e um representante
da classe jornalística. O
projeto que instituiu o diploma é de autoria do vereador Raphael Dutra.
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Quando o popular
encontra o poético

Independentes escolhem Rainha
e Princesa da Festa do Peão 2018

As candidatas, que representam lojas do empreendimento são: Walquiria Silva
Vilela – Lika Bijuterias e Camila Ferezin; Fernanda Souza
Nascimento – Polo Wear; Yanca Cristina Oliveira de Souza –
Golfe Class; Victória Trindade
de Souza Martins – Jabour;
Thamires Bozzo Rosa – Dr.
Shape e Mix Clean; Mariana
Marçal de Oliveira – Óticas
Diniz; Larissa Cardozo Leme Chiarelli – Maran Calçados; Kamila Cristina Rodrigues Sabino – TotallaPágina 5
ser; Kaliandra Joyce da Silva Luiz – Morana; e Larissa Teixeira Bachelli – CVC.

Cobertura vacinal contra a gripe atinge 56,79% em Barretos
A secretaria da saúde de Barretos orienta à população que faz parte do grupo prioritário da Campanha
Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) que a campanha segue até o dia 1º de junho. Segundo a
coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Vanessa Jodas Nunes, do início da campanha, no dia 23 de
abril, até nesta quinta-feira, dia 17 de maio, 56,79% das pessoas do grupo prioritário foram imunizadas. As
ações de imunização seguem de segunda a sexta-feira, em todas as unidades de saúde da cidade, das 7
às 16 horas, e zona rural – UBS Alberto Moreira e Ibitu, das 7 às 13 horas. Pessoas com 60 anos ou mais,
crianças de seis meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores
de saúde, povos indígenas, pessoas com doenças crônicas, e professores da rede pública e particular.

Assinado pela Damião e Cia.
de Teatro, o premiado espetáculo de rua “As Presepadas de
Damião” será encenado na próxima segunda-feira (21), às 20
horas, na Praça Eunice Prudente
de Carvalho, na rua C4, bairro
Christiano Carvalho, em Barretos. A entrada é franca. A cena
será totalmente povoada por tipos da rua, figuras invejadas e
temidas, presenças notórias e
personalidades religiosas. Afinal,
está justamente nesses encontros e desencontros o mote deste premiado espetáculo de rua.
Assinada pela Damião e Cia. de
Teatro, a montagem será encenada ProAC (Programa de Ação
Cultural da Secretaria da Cultura
do Estado de São Paulo), a turnê passará por 15 cidades do
interior de São Paulo: Araraquara, Araçatuba, Barretos, Bauru,
Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São
José do Rio Preto, São José dos
Campos e Sorocaba.
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Editorial

Sobre escolas e presídios

A rede Globo pergunta qual o Brasil que a gente quer para o futuro. Mais investimento em educação e segurança pública, fora
o ítem “fim da corrupção”, são os quereres da grande maioria dos brasileiros. E, nesta semana, recebemos mais um texto do
escritor e colunista, Percival Puggina, meio que direcionado a estes temas. Reproduzimos aqui no nosso espaço de opinião
Em uma conferência proferida em 1982, Darcy Ribeiro
foi incisivo: “Se os governantes não construírem escolas,
em 20 anos faltará dinheiro
para construir presídios”.
Darcy Ribeiro era estreitamente ligado a Leonel
Brizola, que governou o Rio
Grande do Sul de 1959 a 1963
contabilizando, entre suas
realizações, a construção de
mais de três mil escolas.
Desde então, prédios e professores nunca foram, no Rio
Grande do Sul, um problema
a que se pudesse ou se possa
atribuir nossos altíssimos índices de criminalidade. Durante
décadas, o estado gaúcho pon- passado, relatou que a cada dora Rosemeyre de Oliveira, da creio que seja uma “solução”
teou os indicadores educacio- dia, em média, quase dois pro- PUC-SP, atribui a violência nas técnica e financeiramente
nais do país. Era “referência fessores são agredidos em seus escolas à impunidade. Diz ela: factível por um setor público
nacional”, dizia-se há algumas locais de trabalho no Estado “O aluno que agride o profes- saqueado, vampirizado e falidécadas, com a também reco- de São Paulo, com agressões sor sabe que vai ser aprovado. do. Por isso, a importância de
nhecida “modéstia” sulina.
que vão de socos a cadeiradas Pode ser transferido de colégio construir presídios.
Como explicar, então, o ban- (tais dados só foram obtidos - às vezes, é apenas suspenso
No RS, com drástica reduditismo e a consequente insegu- pelo veículo por meio da lei de por oito dias”. Ou seja, também ção do crescimento demográrança instalada nestas bandas? acesso a informação).
aí, no microcosmo da sala de fico, não faltam escolas (ao
Como explicar que em Porto
Numa pesquisa da OCDE, aula, nossa tão conhecida im- contrário, há unidades sendo
Alegre ocorram duas vezes e que ouviu 100 mil professo- punidade é a regra, com resul- fechadas). A despeito disso, os
meia mais homicídios/10 mil res em 34 países, 12,5% dos tados assustadores.
presídios estão superlotados e,
habitantes do que no Rio de Ja- brasileiros relataram que são
É possível que Darcy Ri- visivelmente, pelos dados sobre
neiro e quatro vezes mais do que agredidos ou intimidados beiro, se vivo fosse, estivesse ocorrências criminais, há mais
em São Paulo, tornando-se a ca- uma vez por semana dentro postulando escola em tempo bandidos soltos do que presos.
pital mais violenta do país fora da escola. Sublinho: tudo isso integral como solução peda- É a impunidade no macrocosdas regiões Norte e Nordeste? acontece “dentro das esco- gogicamente para ocupar o mo, estimulando a criminalidaHá algo aí cobrando, dos peri- las”. E o Brasil é o número 1 tempo das crianças e adoles- de e gerando insegurança.
tos, as necessárias explicações.
A simples existência de vagas
nesse lamentável indicador.
centes, reduzindo sua disponiA Folha de São Paulo, em
Na matéria de O Globo bilidade para a influência das prisionais tem claríssima e indismatéria de 17 de julho do ano mencionada acima, a pesquisa- más companhias. Mas não pensável função pedagógica.

Opinião

Milícia não é polícia

EXPEDIENTE

Um levantamento do Ministério Público Estadual do
Rio de Janeiro revela que em
oito anos as milícias dobraram sua área de atuação no
município carioca. De 2010
até hoje, o total de favelas sob
o controle de grupos paramilitares aumentou de 41 para 88.
O dado é reflexo da forte
atuação das milícias que, assim como as facções, se impõem atualmente como uma
opção de combate à insegurança frente ao decadente cenário urbano do Rio.
Há quem defenda a presença
do grupo como a solução ideal
para um basta na desordem urbana carioca, uma vez que o
Estado se mostra cada vez mais
enfraquecido com suas políticas
públicas de mitigação à violência. Mas não é bem assim. Não
podemos defender a atuação das
milícias simplesmente como
uma medida desesperadora de
autodefesa cidadã.
O encantamento popular se
dá porque as milícias têm uma
posição, digamos assim, mais
oficial sob os olhos da comunidade. Talvez não é sabido pela
grande massa da livre passagem que o grupo tem nos bastidores do poder estatal, com
suas equipes compostas por
policiais militares aposentados e/ou expulsos, bombeiros
e outros profissionais ligados a
entidades de proteção civil.
Esta mescla de leis próprias
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com mecanismos estatais cria
um poder paralelo, capaz de ganhar o respeito em determinados territórios do estado do Rio
de Janeiro, sobretudo, os localizados em áreas periféricas.
Engana-se quem acha
que há um cunho puramente
social na gestão dos grupos
paramilitares nas favelas.
Eles até podem garantir mais
segurança à comunidade em
relação a outros criminosos,
como assaltantes e traficantes,
mas há um preço a ser pago
pelos moradores.
As milícias controlam serviços, como a TV a cabo e a
distribuição de botijões de gás,
bem como cobram taxa aos
moradores e comerciantes.
Um ato rentável, que despertou o interesse escuso de várias
esferas oficiais da sociedade.
O apoio político também
tem uma importante presença
ao se envolver neste processo
em busca de votos nestas regiões mais carentes. Juntando a fome com a vontade de
comer, os políticos têm pólos
eleitorais estabelecidos nessas
comunidades, conquistam votos de cabresto e, como forma
de agradecimento, o estadista
dá proteção aos criminosos.
Talvez isso explique o papel reativo das autoridades
competentes para combater
as milícias. Houve uma CPI
isolada aqui. Algumas operações específicas quando a coiRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Rua 20, nº 1.118,
Centro, Barretos-SP

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.
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» KAPETINHA ALERTA PARA TRAÍRAS
De acordo com o vereador Kapetinha (PTB), a prefeitura
está cheia de inimigo oculto. O parlamentar deu a dica, mas
não revelou os nomes.
» VOA VOA
Evandro Losacco, vice-presidente estadual do PSDB, convidou o vereador Dutra a se candidatar deputado estadual. O
vereador de Franca, Adermis Marini reforçou o convite.
» VAI TROCAR BITOLA, DIZ PAULO CORREA
“Vai trocar bitola”, explicou o vereador Paulo Correa
(PR) ao anunciar a recuperação do traçado da ferrovia em
Barretos.
» DAVA UM BAITA PEPINO, AVALIA UEBE
“Se alguém entrasse com alguma ação, dava um pepino
que não tem tamanho”, comentou o ex-prefeito Uebe Rezeck
(MDB), ao analisar obras paradas em Barretos. Em sua opinião, é uma falta de consideração com o contribuinte.
» VAZ CIDADÃO DE BARRETOS
Em sessão solene marcada para quinta-feira (25), às 20
horas, a Câmara Municipal concede o título de cidadão
honorário de Barretos ao deputado estadual Vaz de Lima
(PSDB). Nas eleições de 2014, o parlamentar recebeu
1.146 votos no município.
» CANALHAS DE BARBA BRANCA
“Os canalhas também envelhecem. Não é porque tem
barba branca que ficou bom”, comentou o vereador Carlão
do Basquete (PROS) na sessão da Câmara.
» A CANETA NÃO ESTÁ COM O ARTILHEIRO DO POVO
“Eu não tenho o poder da caneta”. É a justificativa do
vereador Euripinho (PDT) diante de cobrança de eleitores.
“Eu não assino nada. Quem assina é o prefeito”, completa.
» AS PREVISÕES FUTURÍSTAS DE FABRÍCIO
O vereador Fabrício Lemos (PSL) considera o jovem vereador Dutra (PSDB) muito inteligente e prevê para o tucano
um futuro político brilhante.
» RESERVA ESTÁ DE OLHO NOS TITULARES
O suplente de vereador Eduardo do Mercado (PSB) tem
acompanhado atentamente as sessões do legislativo barretense.
» ASFALTO NOVO NO SANTA CECÍLIA
O recapeamento da avenida Loja Maçônica Fraternidade
Paulista, no bairro Santa Cecília, foi solicitado pelo vereador
Betim da Comunidade (PSDB).
» NÃO CONFUNDA DOIS PAPAS, PELO AMOR DE DEUS!
Para que não houvesse confusão da sigla de sua filiação
com as iniciais de outro partido político, na tribuna da Câmara, o vereador Aparecido Cipriano (PP) frisou com clareza:
“Papa Papa”. E acrescentou: “pelo amor de Deus”.
» TUDO SAUDÁVEL E NATURAL
O cultivo de alimentos orgânicos nas escolas municipais
de ensino fundamental de Barretos foi sugerido pelo vereador Almir Neves (PSDB).

sa estava muito gritante ali e,
assim, seguiu o baile focando
mais em ações contra as facções criminosas, tidas como
não oficiais neste caso. Nada
mais do que isso.
A cada dia, as milícias estão cada vez mais fortes, com
muitas armas e muito dinheiro
para financiar a compra de mais
estrutura e o silêncio de muitos.
Atualmente,
mapeia-se,
pela Inteligência da Segurança
Pública, mais de 200 territórios
espalhados por todo o Estado,
onde já se falam de uma milícia pura, formada somente por
agentes públicos, e de uma milícia mesclada, em que já hou-

ve o recrutamento e a junção
de traficantes. Nesta última, se
juntou também os modelos de
captação de recursos, por meio
de pedágios ilegais e do tráfico
de armas e drogas.
Por isso, pense duas vezes
ao defender a presença de grupos paramilitares no quadro de
intervenção do Rio de Janeiro.
Não sejamos vítimas da nossa
afoita ignorância, mesmo vivendo em tempos vulneráveis de
violência. Milícia não é polícia.

» MULATA PLEITEA BETUME ESPESSO E SÓLIDO
O vereador João Mulata (PSDB) reivindicou a retirada
dos paralelepípedos e a colocação de asfalto na rua 8, trecho
entre as avenidas 11 e 17.
» ERA MÃO DUPLA E VIROU ÚNICA
O vereador Lupa (DEM) pediu para a prefeitura intensificar a fiscalização de trânsito nas proximidades do Instituto Federal. Está confusa a circulação de veículos por
aquelas bandas.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A rebeldia do precariado”, de Ruy Braga, publicado pela Boitempo Editorial.

Carlos Guimar
Gerente de segurança
corporativa da ICTS Security,
empresa de consultoria e
gerenciamento de operações em
segurança, de origem israelense.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “A vida é assim. Coisas boas nos acontecem quando a gente acredita, quando a gente tem fé, quando a gente coloca Deus a frente da nossa vida.
Dificuldades todos nós temos, a diferença é que uns assumem, outros disfarçam, uns desistem de lutar e outros lutam por ainda acreditar.” (Cecília Sfalsin)

O Cabo PM de Paulo, comemorou terça-feira (15), vinte e três anos
na Polícia Militar, uma jornada de muito amor pelo que faz. Entre
vários B.O. e muitas histórias para contar, de alegrias e algumas de
tristeza, ele se mantém firme com as Graças de Deus, pois pediu de
joelho muita proteção. Ele tem eterna gratidão ao seus pais, sua irmã
Simoni, seus filhos Gabriel e Gustavo, seus amigos de coração e de
farda, e também os companheiros da escola 951 de Jardinópolis/SP
pelo apoio de sempre. Parabéns!!!

Parabéns para Juliana Campagnioli, que vem
arrasando em suas make-up, e também por
seu aniversário, que foi comemorado segunda-feira (14), onde o carinho ficou por conta
dos pais, amigos e familiares. Felicidades!!!

O empresário Paulo César Cardoso, comemorou no último fim de semana mais um ano de vida,
com a presença de seus familiares e amigos e a presença ilustre dos cantores Renan e José Rico.
Pedro
Nogueira
Ramos, filho
de Leonardo e Malu,
apaixonado
pelo futebol,
e que em
breve será
um jogador
profissional,
completou
seus 14 anos
segunda-feira (14),
recebendo
os cumprimentos dos
amigos e o
carinho dos
pais, da irmã
Thainá, da
sobrinha Valentina, e de
seus familiares. Tudo de
bom!!!

A cabeleireira Ionara
Ramos dos Santos
celebrou mais um ano
de vida segunda-feira
(14), sendo bastante
paparicada e recebendo todo amor e carinho do marido Carlos
Alexandre (foto), dos
filhos Iago e Caio, e
as felicitações dos
familiares e amigos.
Parabéns!!!

Destaque para Allini Mafra que
está muita grata pela oportunidade de estar no local onde se
realiza o banquete do Prêmio
Nobel todos os anos. Sucesso!!!

E o final de semana vai ser intenso para Alex Guarda, Maycon Nascimento
e Eduardo Marangon, esse trio de amigos que estão na mesma sintonia e
aproveitando juntos as coisas boas que a vida vem lhes proporcionando.
E é nessa vibe bacana que eles vão curtir balada em Ribeirão Preto/SP.

Menino esperto, inteligente,
sorridente e desde pequeno com a
personalidade forte, esse é o lindão
Nicolas Falcão Gonzaga, que completou seus 2 aninhos ontem (17),
mas que vai comemorar seu aniversário amanhã (19), ladeado de seus
amiguinhos e familiares. O carinho
especial fica por conta dos pais,
Leonardo e Mariana. Parabéns!!!

Flash nos mineiros, Gustavo, Bruna, Ísis e Nicolas, que
sempre vem passar os finais de semana em Barretos, fizeram
um programa diferente dia desses e foram curtir fora um delicioso
jantar em família. É muito amor numa foto só!!!

A dupla Roby & Thiago fará um show especial para o público
presente no Concurso Rainha Os Independentes, que acontece
neste sábado, dia 19, a partir das 20h, na praça de alimentação
do North Shopping Barretos. Um repertório cheio de grandes
sucessos incluindo “Namora pro Cê Ver” e “Din Terin Bebim”. A
entrada é gratuita. (foto divulgação)
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Jornalistas serão homenageados pela
Câmara no Dia Nacional da Imprensa
Projeto aprovado é de autoria do vereador Raphael Dutra

O projeto de lei que institui o diploma para homenagear jornalistas teve aprovação
na sessão ordinária da última
segunda-feira (14). De iniciativa do vereador Raphael Dutra
(PSDB), o objetivo é homenagear jornalistas barretenses,
anualmente, na primeira semana
de junho, data que se comemora
o Dia Nacional da Imprensa.
Durante discurso na tribuna, o vereador frisou a importância do trabalho exercido
pela classe e a responsabilidade de informar. “Esta homenagem é muito significativa para
a mídia, pois reconhece sua
importância para a população.
O acesso à informação é uma
das bases para a democracia e
os jornalistas são os principais
responsáveis por sustentá-lo e assegurá-lo. Trata-se de
profissionais comprometidos
em disseminar conhecimento com coragem e ética. É a
partir do volume de informa-

ções que um povo é capaz de
construir opiniões e defender
ideais”, destacou Dutra.
O diploma leva o nome de
“Silvestre de Lima”, que foi
vereador e fundador do jornal O Sertanejo, em 1900, e
contribuiu para a chegada da
energia elétrica ao município,
além da ferrovia e da captação
de água no córrego do Aleixo.
“Ele ganhou destaque na
imprensa nacional e Barretos
deve a Silvestre de Lima o
início da construção de uma
imagem positiva, que vem ao
longo dos anos recebendo a
contribuição de inúmeros outros jornalistas que o sucederam”, frisou o vereador.
O jornalista a ser homenageado será escolhido a partir de
indicação de uma comissão formada por um vereador, um representante da Secretaria Municipal de Relações Institucionais
e Comunicação e um representante da classe jornalística.

grupos de trabalho que, após
os debates, elaboraram propostas de políticas públicas
que serão encaminhadas para
a conferência estadual.
Participaram da conferência, a secretária municipal de
Assistência Social e Desen-

O TRE emitiu alerta informando a circulação de
e-mails falsos convocando
mesários para a eleição. O
eleitor que receber convocação para trabalhar no pleito
antes do dia 6 de julho deve
desconsiderá-la.
A Justiça Eleitoral alerta
que a comunicação enviada
por e-mail ou por outro canal
antes desta data é falsa.
Em regra, os cartórios
eleitorais convocam mesá-

rios por carta enviada pelos
Correios, mas podem avisar
sobre a necessidade de comparecimento também por
telefone ou por outro canal.
Porém, conforme o calendário eleitoral de 2018, essa
convocação terá início somente em 6 de julho.
Quem tiver interesse em
trabalhar como mesário pode
se inscrever no site www.tre.
jus.br ou ir diretamente ao
cartório eleitoral.

Cerca de 14% dos contribuintes do IPTU
foram beneficiados com os descontos em 2018

Procura por descontos ainda é baixa
Dos 54.602 imóveis cadastrados na prefeitura de Barretos,
apenas 7.384 (cerca de 14%)
foram beneficiados com os
descontos no Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU).
Os dados constam da res-

Conferência elege entidades que
participarão de conselho municipal

Setenta pessoas da sociedade civil participaram na última
sexta-feira, 11 de maio, da 12ª
Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, realizada no Lar da
Criança, quando foram eleitas
as entidades que participarão
do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente. São elas: Fundação
LVF, Casa Assistencial Trabalhadores da Última Hora,
Lar da Criança, AMA, Creche
Clube das Mãezinhas e Educandário Sagrados Corações.
Durante a conferência foi
abordado o tema “Proteção
Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”,
com palestra ministrada pela
professora doutora Lúcia Parreira. Na sequência, os participantes foram divididos em

TRE alerta sobre e-mails
falsos convocando
mesários para eleições

volvimento Humano, Carmem Bordalho; a vereadora
Paula Lemos; o presidente
do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente, Osterno de Oliveira
Bras; e o Defensor Público,
Gustavo Samuel Silva Santos.

posta ao requerimento de autoria do vereador Paulo Correa (PR), que questionou a
quantidade de contribuintes
beneficiados com descontos
na taxa do IPTU, de acordo
com lei municipal aprovada
pela Câmara.
Segundo Paulo Correa, a
chefe do departamento de Receita da prefeitura, Jaqueline
Ladário, neste ano de 2018,
5.232 contribuintes requereram o desconto de até 20%
no IPTU, 1.982 requereram
o desconto de 50% e apenas
170 contribuintes requereram
o desconto de 80%.
Paulo Correa ressaltou
que, embora tenha ocorrido
um aumento em relação aos
anos anteriores (5.202 contribuintes em 2016 e 6.605 contribuintes em 2017), a procura
ainda é baixa.

“Dos 54.602 carnês distribuídos pela prefeitura neste
ano de 2018, somente 7.384
foram entregues com os descontos. A procura ainda é
muito baixa e a população
perde em não requerer os descontos que chegam a até 80%
sobre o valor do IPTU”, disse
o parlamentar.
O prazo para o contribuin-

te barretense solicitar o pedido de desconto para o ano de
2019 termina dia 31 de outubro. Aposentados, portadores
de necessidades especiais e
imóveis que apresentarem os
requisitos para obtenção do
desconto complementar de
até 20%, 50% e 80% poderão requerer os descontos no
Poupatempo.
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Sindicato dos Servidores Municipais confirma
construção de conjunto habitacional com 358 casas

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Barretos, João
Roberto dos Santos, João Mulata, confirmou que a Caixa
Econômica Federal autorizou
a construção do Conjunto Habitacional “São Francisco”,
que contará com 358 unidades
habitacionais.
A confirmação foi feita na
última terça-feira (15), junto
à área onde serão construídas
as moradias, com a presença
de representantes da Caixa,
da empresa responsável pela
construção e demais empreendedores, além de diretores do
sindicato e convidados.
“A Caixa iniciará nos próximos dias o cadastro final
dos servidores que fizeram a

inscrição para selecionar os
contemplados”, afirmou João
Mulata. Segundo ele e os representantes da Caixa, os servidores municipais terão prioridade na seleção. “Se sobrar
casas, será aberto o cadastro
para o público em geral”, explicou João Mulata.
O novo conjunto habitacional está localizado na Via
Fraternidade Paulista, ao lado
do bairro Santa Cecília. É o
segundo conjunto habitacional
destinado aos servidores municipais. O primeiro foi o Ide
Daher, que possui 166 casas.
“Com a ajuda de Deus
conquistamos as 166 casas
para os servidores municipais
no Ide Daher e agora mais
essas 358. Tenho certeza que

todos os beneficiados ficarão
satisfeitos com essa aquisição, porque podem ser consideradas mais do que uma casa
popular”, disse João Mulata.
“Serão casas de padrão médio, com uma estrutura completamente diferenciada dos
tradicionais conjuntos habitacionais”, explicou Marcos Lacerda,
sócio de uma das empresas responsáveis pela construção.
OS PRÓXIMOS PASSOS
Segundo informações da
Caixa, cerca de 800 propostas
serão analisadas para a oficialização dos 358 beneficiados.
Caso a quantidade de servidores não seja preenchida, as
casas serão comercializadas
para cadastrados de outros setores da comunidade.

Com show de Roby & Thiago, concurso
Rainha Os Independentes acontece neste sábado

Dupla Roby & Thiago faz show para o público logo após o final do concurso (Foto: Divulgação)

Dez mulheres sobem na
passarela do concurso Rainha
Os Independentes neste sábado, dia 19, a partir das 20 horas,
na Praça de Alimentação do
North Shopping Barretos. Com
produção de Paulo Pupim e trajes típicos de Marcelo Ortale,
as candidatas prometem encan-

tar o público e os jurados.
Beleza, desenvoltura e comunicação serão os quesitos
avaliados pelos jurados que
são convidados da Associação
Os Independentes. Logo após
a apresentação das candidatas haverá show com a dupla
Roby & Thiago.

A eleita Rainha Os Independentes receberá como prêmio R$ 4 mil e a Princesa R$
1 mil. Ambas representarão a
Associação e a Festa do Peão
de Barretos em eventos, visitas e receptivo de autoridades
e turistas. A entrada para o
concurso é gratuita.
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PROTESTE testa 11 cervejas em lata
Avaliação verifica teor alcoólico e a cor, entre outros
itens, de marcas consumidas pelos brasileiros
O Brasil ocupa o terceiro
lugar no ranking mundial de
produção de cerveja. São produzidos cerca de 12,4 bilhões
de litros de cerveja ao ano.
Sabendo do apreço que os brasileiros têm por essa bebida e
sua alta popularidade, a PROTESTE, associação de consumidores, avaliou 11 marcas de
cerveja do tipo Pilsen, comercializadas em lata de 350 ml.
Os resultados foram positivos, tanto com as cinco marcas líderes de mercado (Skol,
Brahma, Itaipava, Antarctica
e Schin) como com as outras
seis analisadas (Bohemia, Bavaria, Heineken, Stella Artois,
Budweiser e Proibida).
No que se refere aos preços,
a Bavaria e a Nova Schin foram
consideradas as mais baratas na
maioria dos lugares pesquisados
(a partir de R$ 1,79/lata). Já as
mais caras foram as marcas Heneiken (R$ 3,42/lata, preço mínimo) e Stella Artois (R$ 2,79/
lata, preço mínimo).
Neste teste, a associação
avaliou o teor real de álcool
comparando com o rotulado. Para as Lager e Pilsen,
geralmente, esse nível varia
entre 1,5 a 5% vol., o que
foi observado entre as marcas avaliadas. Todos os produtos também apresentaram
quantidades iguais ou muito
próximas daquelas que indicavam no rótulo, atendendo
a legislação que permite uma
variação de +0,5% vol. no
conteúdo alcoólico.
Além disso, não foram encontrados problemas em re-

lação ao extrato primitivo do
mosto (quantidade de substâncias, com exceção da água,
que deu origem à cerveja).
Embora a legislação não
defina a Pilsen, a associação
acredita que ela deva fazer
parte da categoria “cervejas
comuns”, cujo extrato primitivo deve variar entre 10,5% a
12,5% do peso líquido. Todas
as marcas testadas atenderam
a esse critério e apresentaram
classificação semelhante sem
ultrapassar 11,63%.
A acidez (pH) das bebidas
também foi avaliada, já que
a mesma pode influenciar no
sabor. Apesar de não constar
na legislação, os níveis foram
comparados a estudos de outros países e nenhuma marca
apresentou qualquer problema.
As marcas avaliadas também atendem aos parâmetros
de cor e volume de ar na embalagem. Maiores quantidades de oxigênio na lata favorece a oxidação do produto, o
que pode levar a alteração do
sabor e do aroma da bebida.
Vale dizer que as empresas
com um bom sistema de enchimento conseguem quantidades
inferiores a 0,5 ml de ar por cada
recipiente. As marcas testadas
surpreenderam com resultados
entre 0,06ml e 0,09 ml.
PRODUTOS POSSUEM
POUCO SÓDIO
Apesar do sal ser um fator de risco para doenças
vasculares, o baixo índice da
substância em cervejas pode
apontar o uso de água desmineralizada – o que não é bom.

idade de formação da pessoa,
onde o instinto de aprendizado
é mais aflorado o que, o manejo com alimentação orgânica
junto à escola, pode trazer um

A melhor opção é que bebidas
contenham um teor mínimo
de 15mg/l. E nisso, as amostras se saíram bem, variando
de 24,83 a 133mg/l.
Os rótulos das latas foram
analisados quanto à clareza
das informações, assim como
pede o Código de Defesa do
Consumidor (CDC) e, todas
as latas continham as informações obrigatórias.
A data de fabricação foi
encontrada apenas na cerveja
Budweiser e os dados nutricionais, na Bavaria e na Heineken. Apesar de não ser obrigatório por lei, a PROTESTE
cita essas informações como
importantes na hora da escolha do consumidor.
Para terminar, foi analisado o volume de gás carbônico,
responsável pela espuma da
cerveja e pela sensação de saciedade. As amostras apresentaram quantidade mediana do
gás. A análise, porém, é subjetiva e por isso não contou
pontos para a avaliação final.

interesse maior ao aprendizado biológico e alimentício. A
indicação foi enviada à prefeitura para análise da viabilidade
de implantação.
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Projeto “Escola da
Beleza” do FSS foi
inaugurado nesta quinta
A inauguração do Projeto “Escola da Beleza” aconteceu
na noite desta quinta-feira (17), no Cemeja do bairro São
Francisco. O primeiro curso oferecido é o de Cabeleireiro

Vereador Almir Neves propõe cultivo
orgânico de alimentos em escolas
Na última sessão ordinária
da Câmara de Vereadores de
Barretos, dia 14, foi proposto pelo vereador Almir Neves
(PSDB), ao prefeito Guilherme
Ávila, a sugestão de implantação de cultivo de alimentos
orgânicos em escolas da rede
municipal de ensino, especialmente, no ensino fundamental.
“O principal objetivo dessa indicação ao prefeito é que
as crianças tenham uma maior
proximidade com o crescimento e produção de alimentos, além de incentivar uma
melhor alimentação”, destacou o vereador Almir.
Ao ser indagado sobre o
porquê da busca das crianças
do ensino fundamental, o vereador argumentou ser essa a
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Com o objetivo de oferecer qualificação profissional e
novas oportunidades de trabalho, o convênio do Fundo Social de Solidariedade de Barretos, presidido por Andreza
Junqueira Franco Marrelli,
com o Governo do Estado de
São Paulo, oferece na “Escola
da Beleza” o primeiro curso,
de Cabeleireiro, dedicado a
pessoas com idade acima de

16 anos, ensinando técnicas
de corte, penteados, pintura,
entre outros.
A oficina é ministrada por
monitores capacitados pelo
Fundo Social do Estado e tem
duração de 80 horas, totalmente gratuita, incluindo material
didático, uniforme, lanche e
certificado. As aulas serão ministradas em uma sala no CEMEJA, as segundas e quintas-

-feiras, das 8 às 11 horas.
Para realizar as inscrições, os
interessados tem que comparecer na sede do Fundo Social de
Solidariedade de Barretos, localizada na rua 26, nº 929 (entre
avenidas 25 e 27), de segunda
a sexta-feira, das 8 às 16 horas,
com cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade,
CPF, comprovante de renda e
comprovante de endereço.
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UNIFEB promove Maio das Profissões e
espera receber mais de 30 escolas de toda região
Evento deve reunir mais de 2 mil alunos durante quatro dias
O Centro Universitário
da Fundação Educacional de
Barretos (UNIFEB), reafirmando o compromisso que
tem com a comunidade de
Barretos e região, irá promover, entre os dias 21 e 24 de
deste mês, o evento Maio das
Profissões, que pretende auxiliar estudantes do ensino médio na escolha de suas futuras
profissões, além de mostrar

em detalhes a estrutura oferecida pela instituição.
Cerca de 30 escolas e institutos educacionais de toda a
região já estão confirmadas,
ao todo são esperados mais
de 2 mil alunos, que irão participar de atividades práticas
em laboratórios e oficinas
preparadas exclusivamente
por coordenadores e discentes
de 22 cursos oferecidos pelo

Centro Universitário, além de
um tour monitorado por todas
as instalações do UNIFEB.
Estudantes e instituições
que ainda não estão cadastradas podem se inscrever
por meio da página do evento
(http://www.unifeb.edu.
br/ mesdasprofissoes/), onde
também está disponível um
teste vocacional e mais informações sobre os cursos.

Estádio Fortaleza está interditado e
Miltão espera ajuda da prefeitura

Justiça suspende benefícios
de ex-presidente Lula

A Justiça Federal determinou que a União suspenda, imediatamente, benesses
atribuídas ao ex-presidente da
República, Luiz Inácio Lula da
Silva, por força do Decreto n.º
6.381/2008. A decisão é do juiz
federal Haroldo Nader, da 6ª
Vara Federal de Campinas/SP.
O pedido foi feito por um
advogado em uma ação popular do MBL. Ele entende que os
benefícios previstos no decreto,
como disponibilidades de agentes de segurança, assessores e
veículos com motorista, deveriam ser suspensos, tendo em
vista a prisão do ex-presidente.
A Federação Paulista de
Futebol confirmou a interdição do estádio Fortaleza para
jogos oficiais. A interdição
ocorreu após vistoria feita pelo
vice-presidente de Infraestrutura de Estádios, Isidro Suita,
que relatou necessidade de várias reformas. Entre elas, estão
melhorias no vestiário do visitante, manutenção na parte
elétrica do estádio, reparos na
arquibancada geral, dentre ou-

tras. A interdição ocorre menos
de três meses para começar a
Copa Paulista, que o Barretos
EC confirmou participação.
“A maior parte das obras já
foi realizada, com o AVCB e a
parte da Polícia Militar, que estão aprovados. Tiramos fotos
das 41 páginas que demonstram os reparos a serem feitos
e fizemos o protocolo na prefeitura com o Guilherme Ávila,
juntamente com a secretaria de

Obras. É um estádio municipal e
é a prefeitura que tem que colocar o estádio em condições nas
exigências da federação”, disse
Milton Aparecido da Silva em
entrevista ao jornal O Diário.
Miltão lembrou também
que o projeto de concessão do
estádio ao clube, aprovado em
outubro do ano passado pela
Câmara Municipal, não inviabiliza reformas a serem feitas
pela prefeitura no estádio.

Senac Barretos promove exposição
gratuita sobre a história do café no Brasil
De 22 a 24 de maio, visitantes poderão conferir fotografias, amostras de grãos e degustar a bebida
O Senac Barretos realiza na
próxima semana, de 22 a 24
de maio, a Exposição Café no
Brasil, com visitação gratuita. A
mostra retrata a história do café,
uma das bebidas mais consumidas do país, por meio de fotografias, curiosidades e amostras de
grãos. O evento acontece no espaço de convivência da unidade,
das 10 às 20 horas.
A exposição é inspirada no
livro “Sou Barista”, de Concetta Marcelina, onde a autora

faz um percurso histórico da
expansão cafeeira em todo o
território nacional. Para os
amantes da bebida, a mostra
também conta com um espaço para degustação, onde o
público poderá experimentar
diferentes tipos de café.
Segundo Marcelo de Oliveira, responsável pela biblioteca e idealizador do evento, o
objetivo é mostrar a importância do café para o comércio
e a economia brasileira. “A

ideia é conhecer a origem da
bebida e história, desde suas
formas de plantio até a colheita do grão, sua classificação,
processos de torra e moagem
e principais equipamentos
para sua produção”.
A mostra ficará aberta para
visitação de terça a quinta-feira, das 10 às 20 horas, no espaço de convivência do Senac
Barretos. Mais informações
estão disponíveis no Portal Senac www.sp.senac.br/barretos.

“Portanto, relevante à
questão é a evidência indiscutível da inexistência de
motivos, senão desvio de finalidade, da manutenção desses serviços, custeados pelo
Erário”, ratifica o juiz.
Haroldo Nader explica que
o ex-presidente está sob custódia permanente do Estado, sob
proteção da Polícia Federal,
“que lhe garante mais segurança do que tivera quando livre
[...]. Também é absolutamente
desnecessária a disponibilidade de dois veículos, com motoristas, a quem tem o direito
de locomoção restrito ao pré-

dio público da Polícia Federal
em Curitiba e controlado pelos
agentes da carceragem”.
Com relação aos assessores
gerais, o juiz entende que não
há justificativa razoável para a
manutenção deles, pois o ex-presidente se encontra detido,
apartado dos afazeres normais,
da atividade política, profissional e até mesmo social.
“Logo, a permanência
desses benefícios e, principalmente, seu pagamento à custa
da União são atos lesivos ao
patrimônio público, pois é flagrante a inexistência dos motivos”, conclui o magistrado.
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Prefeitura entrega materiais esportivos para equipes varzeanas

A prefeitura de Barretos,
por meio da secretaria municipal de Esportes e Lazer,
iniciou na última quarta-feira
(16), a entrega de materiais
esportivos para as equipes
que irão disputar o Campeonato Amador Varzeano em
duas divisões. São 13 equipes
na Primeira e 18 na Segunda.
Cada uma recebeu 22
uniformes (camisa, calção e
meião), bolas, redes e bolsa
para massagista. O investimento é de R$ 110 mil. O fornecimento foi feito pela empresa Companhia do Esporte,
de Barretos, vencedora de licitação por pregão eletrônico.
A entrega aos dirigentes
das equipes foi feita na sede da
secretaria de Esportes, localizada no Rochão, pelo secretário Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico, e pelo presidente
da Liga Barretense de Futebol,

Osmir Duarte Peixoto, Titão,
com a participação do empresário Alex Khatib.
“Assim como no ano passado, por medida de contenção de despesas, estamos
entregando os materiais na secretaria, sem a realização da
solenidade e confraternização
realizadas nos anos anteriores“, afirmou Lilico.
As duas divisões varzeanas

têm início neste mês. No próximo domingo, 20 de maio, começa a Primeira Divisão com
os seguintes jogos: Palestra x
Unidos do Barretos Dois; Bandeirante x Barretos Dois; Inter
Jockey Ipê Clube x ADPM;
José Faleiros x São Bento; Vila
Nogueira x Improviso; e Predinhos x Atlético Vila Diva. No
domingo, dia 27, tem início a
disputa na Segunda Divisão.

Thaynara Pedroso é recebida por prefeito
O prefeito Guilherme Ávila recebeu em seu gabinete, a
atleta Thaynara Pedroso, que disputa prova de fundo até
21 quilômetros – meia maratona. Sua conquista mais importante, conforme relatou, é o sétimo lugar entre as brasileiras na Corrida de São Silvestre, competição em que
terminou na 20ª classificação geral. A visita foi motivada
pelo agradecimento da atleta ao prefeito, que intermediou
junto a apoiadores, a aquisição de dezenas de materiais
esportivos para treinamentos e competições, além do
apoio normal concedido pela prefeitura, através da secretaria municipal de Esportes e Lazer, como ocorre com outras
modalidades e atletas. A atleta barretense, que nasceu em
1994, iniciou no atletismo aos 11 anos, em 2005, incentivada pelo pai, o também atleta Milton Messias Pedroso, que
é seu treinador e está na ativa, competindo na categoria
Master de 50 a 51 anos. Thaynara Pedroso acumula mais
de uma centena de troféus em sua carreira. É campeã dos
Jogos Abertos do Interior na prova dos 10 mil metros e vice
nos 5 mil metros, além de ser tricampeã dos Jogos Regionais. “Estes materiais são muito importantes para o meu treinamento e participação em competições, por
isto minha gratidão por esta intermediação, além do apoio corriqueiro da prefeitura”, afirmou a atleta.

