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BRASIL SEM LULA EM 2018 “VALE REPERCUTIR” - “Lula, a maior potencia eleitoral para as eleições de 2018, está a uma decisão judicial de virar
pó. Caso o Tribunal Regional da 4ª Região confirme [na próxima quarta-feira, dia 24] a decisão de Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula a
9 anos e meio de prisão, será o fim do sonho do petista de subir novamente - pela terceira vez - a rampa do palácio do Planalto.”

EDITORIAL - Leia na página 2

Curta no Facebook a Fan Page
do jornal A Cidade - Barretos e Região
www.facebook.com/jornalacidadebarretos

OAB Barretos quer valorização da advocacia e
conscientização da importância do advogado
Diretores e advogados da
7ª subseção da OAB Barretos
estarão no North Shopping
Barretos nesta sexta-feira
(19), das 10 às 13 horas, realizando uma campanha pela
valorização da advocacia e de
conscientização da população
sobre a importância do papel
do advogado.
Segundo a presidente da
instituição, dra. Letícia Catani, “a OAB Barretos tem
orientado a população para
que não participe de nenhuma
audiência, para tentativa de

conciliação, sem orientação
e a presença de um advogado, ou uma advogada, de sua
confiança, por exemplo. Alertamos a todos para que não
coloquem em risco seus direitos”, frisa Letícia Catani.
A equipe de profissionais do
Direito estará no espaço próximo ao Acesso A de shopping
barretense, defronte ao Bradesco, em sistema de revezamento
de advogados, durante todo o
período da manhã, das 10 às 13
horas, em uma parceria com o
North Shopping.

Parque do Peão recebe
primeira etapa do Campeonato
Barretos neste final de semana

Secretaria
justifica não
pagamento
de FGTS a
professores
temporários

Lojistas e ACIB formam novas diretorias
Após eleição realizada na
última segunda-feira (15), a
CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) e a ACIB (Associação Comercial e Industrial de
Barretos), confirmaram a formação de suas diretorias para
0 biênio 2018/2019. A posse

ocorreu logo após o encerramento da eleição.
Como anunciado anteriormente, Roberto Arutim
foi reeleito para comandar a
ACIB e André Peroni irá dirigir a CDL.
Na ACIB, a nova gestão

prevê a administração por um
colegiado, com representantes
de segmentos do setor empresarial. Arutim continua na presidência neste ano e, a partir de
2019, o cargo será assumido
por Paulo Soprano, que é o 1º
vice-presidente da entidade.

Prefeitura recebeu mais de R$ 5,7
milhões em ICMS do governo estadual

Acontece neste final de semana, sábado, 20, e domingo,
21, a disputa da primeira etapa do Campeonato Barretos. As
provas de Três Tambores, Team Penning e Working Penning
serão realizadas nas pistas da Hípica do Parque do Peão, a
partir das 9 horas.(Foto: Donisete Reis)
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Motta Fight Center abre
nova filial em Barretos

O governo do Estado de São
Paulo depositou no dia 3 de janeiro, R$ 832.482,12 em repasses de ICMS para o município
de Barretos. O montante corresponde a 25% da arrecadação
do imposto recolhido pela Secretaria da Fazenda no período
de 26 a 29 de dezembro e é distribuído com base na aplicação
do IPM (Índice de Participação dos Municípios) definido para cada cidade. O município já havia
recebido R$ 4.831.357,80 nos repasses realizados em 12, 19 e 27 de dezembro passado, relativos
à arrecadação dos períodos do mês de dezembro. Em 2017, o governo de São Paulo realizou 52
depósitos e repassou à prefeitura de Barretos o total de R$ 54.869.815,79.
Página 4

Entidades e secretaria discutem
monitoramento com câmeras na cidade
Huelder Motta e seu pai Gabriel Motta, ambos renomados
professores de artes marciais no estado de São Paulo, com várias
filiais no Brasil e nos Estados Unidos, acabam de inaugurar mais
uma filial em Barretos. O mais novo Centro de Treinamento Motta
Fight Center foi inaugurado na Avenida Conselheiro Antônio Prado, em frente à AABB, ao lado da loja de presentes FUINHA. O
CT oferecerá aulas de jiu jitsu, muay thai e krav maga para crianças a partir dos 4 anos, jovens e adultos de ambos os sexos.

ACIB, Sincomércio e Secretaria de
Ordem Pública reuniram para deliberarem sobre a ampliação de câmeras de
monitoramento no calçadão e adjacências, passando de 6 para 10 Speed Dome,
e de 6 fixas para 24, inclusive com interligação das câmeras em um novo local,
na prefeitura (30x33), juntamente com o
monitoramento das câmeras existentes
nos radares. A secretaria e as entidades
discutem ainda o monitoramento com
câmeras também das entradas cidade.

Fim do pagamento do FGTS
para temporários atende decisão
do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Atendendo a uma decisão do Tribunal de Justiça (TJ) de
São Paulo, a Prefeitura de Barretos
não realizou o pagamento do FGTS
( Fundo de Garantia por Tempo de
Trabalho) para os professores com
contratos temporários de trabalho
assinados em 2017. A decisão foi
resultado de uma ADIN – Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida
pelo Ministério Público de São Paulo, que questionou a constitucionalidade da Lei municipal utilizada para
as contratações. Para a Justiça, “a
adoção do regime celetista é incompatível com a natureza precária e
transitória da relação funcional do
servidor temporário”. A decisão foi
publicada em 11 de agosto de 2017
e tem sido utilizada como base para
decisões semelhantes de vários municípios. Na avaliação da Secretaria
de Negócios Jurídicos da prefeitura
de Barretos, a gestão municipal não
tem outra alternativa, a não ser cumprir a decisão do Tribunal de Justiça,
cessando o pagamento do FGTS,
pois este pagamento poderia levar
a sanções do Tribunal de Contas e
de outras instâncias do Judiciário.

IPVA 2018

Pagamento com
desconto de 3%
para veículos com
placa final 9 vence
nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira, 19, vence
o prazo para o pagamento integral, com desconto de 3%, ou
do parcelamento em três vezes
do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA)
de 2018 para os veículos com
final de placa 9. Os contribuintes devem ficar atentos às datas
de vencimento para aproveitar
o abatimento e regularizar o
imposto. A quitação pode ser
de três maneiras: à vista com
desconto de 3% (janeiro); à
vista sem desconto (fevereiro)
ou em três parcelas, de janeiro
a março, de acordo com a data
de vencimento da placa. Para
efetuar o pagamento, basta se
dirigir a uma agência bancária
credenciada com o número do
RENAVAM (Registro Nacional
de Veículo Automotor), e realizar
o recolhimento do IPVA 2018.
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Editorial

Brasil sem Lula em 2018
“Vale repercutir”
Lula, a maior potencia
eleitoral para as eleições de
2018, está a uma decisão judicial de virar pó. Caso o Tribunal Regional da 4ª Região
confirme [na próxima quarta-feira, dia 24] a decisão de
Sérgio Moro, que condenou o
ex-presidente Lula a 9 anos e
meio de prisão, será o fim do
sonho do petista de subir novamente – pela terceira vez - a
rampa do palácio do Planalto.
A condenação pela Corte faria
dele ficha suja, e o tornaria inelegível. E de quebra o ex-mandatário ainda pode ser mandado para
uma prisão, onde cumpriria pena
em regime fechado.
Atualmente ele lidera todos
os cenários das pesquisas eleitorais do Datafolha, seguido
à distância por Jair Bolsonaro
(PSC) e Marina Silva (Rede).
Agora o mundo político começa a analisar dois cenários possíveis para as próximas eleições: um com o ex-presidente
e líder petista, outro sem ele.
Sem o ex-presidente na disputa, o PT teria que articular
um plano B. Os nomes do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-governador
da Bahia, Jaques Wagner, são
os mais cotados para a vaga.
Nenhum deles, no entanto, tem
o carisma e a força política de

Lula. Mesmo fora do pleito,
a avaliação de especialistas é
que o petista ainda é “o maior
eleitor do Brasil”, e poderia
emprestar sua imagem e prestígio entre os eleitores simpáticos ao PT para alavancar um
de seus colegas de partido.
[...] De qualquer forma, em
um cenário sem o ex-presidente,
crescem as chances de a legenda
abrir mão da cabeça da chapa
para compor com alguma outra
legenda. [...] Caso o TRF4 não
tire Lula do páreo “até julho ou
agosto de 2018”, [...] o ex-presidente não apenas irá disputar,
como usará a campanha como
“estratégia de defesa”.
Ciro Gomes, que é ex-governador do Ceará e ex-ministro, já sinalizou que
não irá disputar caso Lula seja
candidato. Ele chegou a afirmar que uma candidatura do
petista seria “um desserviço
ao país”, uma vez que “justa
ou injustamente, ele [Lula]
divide a sociedade brasileira
em ódios, passionalismos e
até violência”. Isso, de acordo
com Gomes, tiraria o foco das
questões econômicas e sociais
que devem ser pauta na campanha. Uma estratégia possível de Gomes seria entrar na
campanha contando com o cenário em que o ex-presidente

seja condenado.
“Ele quer se tornar herdeiro
dos votos do Lula, então seria
plausível o Ciro entre na disputa. No campo da esquerda
e centro-esquerda ele seria a
melhor opção para o eleitor
petista, tendo em vista que a
Marina Silva apoiou o Aécio
Neves em 2014”, diz o cientista político Antônio Lavareda.
Mas o PT não seria o único
partido com problemas pela
frente caso Lula fique de fora
das eleições. Outros partidos
teriam desafios pela frente.
Com a ausência de um
candidato petista competitivo
“o campo tucano terá, pela
primeira vez em muitos anos,
que aprender a fazer uma campanha sem o elemento de polarização contra o ex-presidente
Lula”. Até o momento o candidato tucano é uma incógnita. O
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é o postulante
à vaga do PSDB, mas correndo por fora aparece o prefeito
paulista, João Doria.
Acredita-se, no geral, que
independentemente de quem
sejam os candidatos em 2018,
a pauta “já está colocada”. A
campanha irá girar em torno
de quem é a favor ou contra
as reformas econômicas e da
Previdência. O Governo Te-

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

» DÚVIDA CRUEL: SÃO PAULO OU BRASÍLIA?
Eduardo do Mercado pode sair candidato a deputado nas próximas
eleições. O que ainda não está definido é se ele busca uma cadeira na
Assembleia Legislativa Paulista ou tenta uma vaga na Câmara Federal.
» UM RESPIRO ALIVIADO
Dizem que ex-secretário não deixou saudades nos corredores da
Prefeitura. A saída do dito cujo trouxe novos ares ao “palácio” da
Gago Coutinho. Tem funcionário que quase soltou rojão.

mer e seus aliados do PSDB
têm defendido esta agenda
pró-mercado e liberal no Congresso, e devem continuar a
fazê-lo neste ano eleitoral.
Dentre os candidatos do
campo oposicionista, Marina
Silva seria a que mais agradaria o mercado econômico. Ela
é menos avessa a interesses
do mundo financeiro do que
Ciro Gomes, que, pelo menos
em teoria, tem um perfil mais
desenvolvimentista.
O ex-presidente Lula não
é o único pré-candidato bem
colocado nas pesquisas que
pode ficar de fora das eleições. O deputado Jair Bolsonaro tem a segunda maior
intenção de votos de acordo
com os últimos levantamentos do Datafolha.
As pesquisas do DataPoder360 mostram Bolsonaro
com uma tendência de alta,
encostando em Lula. (De Gil
Alessi para o jornal El País)
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Na política, o ano de 2014
também foi vexatório. A reeleição de Dilma Roussef aconteceu
graças a um verdadeiro estelionato eleitoral. Medidas populistas e sem respaldo orçamentário garantiram a reeleição. Em
consequência dessas medidas
a inflação subiu, o desemprego
aumentou, veio a operação Lava-jato e a presidente caiu.
Economia em frangalhos
e popularidade em baixa, ninguém queria ficar ao lado do
perdedor (a). Melhor trocar
o “técnico”. Mas aqui o jogo
é outro. O novo presidente,
vice do governo anterior, está
tendo algum sucesso, embora
superficial, na área econômica, mas não conseguiu implementar as necessárias reformas que o país precisa.
O que esperar do resultado
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira

das urnas? Diferentemente do
futebol, nada. Não há esperança. Não importa quem tomará
posse, nada mudará substancialmente. O Brasil precisa de
um novo sistema político. O
atual proporciona gastos impagáveis, o orçamento da União
para 2018 é de R$ 3,5bi, apenas
5% deste volume é destinado
para investimentos. A maior
parte destina-se à Previdência,
Pessoal, Refinanciamento de
Dívidas. É necessário o devido enxugamento da máquina
pública! Isto nos três poderes e
em todas as esferas de governo.
Venha quem vier, seja eleito quem for, o discurso já está
pronto: as prioridades serão a
saúde, a educação, moradia
popular, a diminuição da pobreza, o bem estar social, enfim, o mesmo de sempre.
E depois terão que distribuir verbas e mais verbas

» PISCINA QUE JÁ FOI CHEIA ESTÁ VAZIA
A piscina do Complexo Chiquito Costa está parada há mais de
um ano. A Prefeitura não tem dinheiro para a recuperação da piscina,
segundo o secretário municipal de esportes e lazer, Lilico (MDB).
Ele espera que em 2018 aconteça a conclusão da reforma do local.
» EDUCAR O POVO É A META
SESC firma parceria com a Fundação Pio XII para o desenvolvimento de projeto de educação popular sobre o câncer. É o
hospital do amor.
» TROCANDO DE CAMISA
Alguns vereadores estão esperando a janela eleitoral para
mudar de partido. E tem eleitor pensando em trocar de voto.
» BALÃO DE ENSAIO
Aparecido Cipriano (PP), Eduardo Petrov e Claudio Muroni
estão na lista de indicáveis de grupos políticos da cidade para
disputar a Prefeitura de Barretos nas eleições de 2020.
» COMUNISTAS NEGAM APOIO A CANDIDATO DA CIDADE
O Jornal Voz Operária de 1958, publicou nota advertindo
que o advogado Mario Barbosa da Silva não tinha o apoio dos
comunistas de Barretos para a sua candidatura a deputado estadual. O periódico alertava ainda que Orlandino Silva estava desautorizado a falar em nome dos comunistas de Barretos, “com
os quais não tinha nenhuma ligação”.
» ZÓIO GORDO NO SAAE
A insatisfação da população com o SAAE, dirigido por Sílvio Brito, pode provocar a queda do primo do prefeito. Se a
autarquia não melhorar o atendimento e investir em melhorias
no sistema de água e esgoto, mudanças poderão ocorrer. Nomes
de peso e interessados não faltam.

XADREZ POLÍTICO:
A necessária troca do tabuleiro
2018 promete ser um ano
com fortes emoções para a
sociedade brasileira, teremos
Copa do Mundo de futebol e
eleições presidenciais.
No futebol, devido aos
conhecidos vexames e fruto
da pressão popular e da imprensa, trocou-se o comando,
e uma nova comissão técnica da seleção foi convocada.
Com isso, o time passou a
ganhar. Neste caso, a troca do
“comandante” resolveu o problema. E os jogadores eram
praticamente os mesmos.
Com nova gestão, novas táticas, nova conversa, com trabalho eficaz e disciplina, passamos do inferno iminente da
desclassificação para o paraíso
da empolgação desenfreada,
mas o objetivo foi atingido, estamos classificados.

» VARRE, VARRE, VASSOURINHA!...
Há quem sugira o “Bloco da Vassoura” no Carnaval 2018 para homenagear o chefe do Executivo. Animados pelo frevo os integrantes
poderiam fazer uma varrição completa no trecho do desfile. E prestar
um tributo ao prefeito que conseguiu recolocar as “margaridas” demitidas, segundo porta-vozes. Tudo ao som da “Vassourinha Elétrica”.

para sua “base governamental”, pois ficarão reféns dos
parlamentares
fisiológicos,
corruptos, a elite política que
assalta o Brasil há décadas e
que está apenas interessada
em se manter no poder, nunca
no bem comum da população.
Precisamos de um sistema político que dê um mínimo de
governabilidade para o executivo, caso contrário viveremos
em uma eterna crise.
O Brasil precisa se transformar, ter como visão o bem
comum para toda sua população e, para isso, precisa encarar seus problemas de frente,
não bastam medidas paliativas.
Não basta trocar as peças, precisamos trocar o tabuleiro. Já!

» SANTO DO PAU OCO PENSA QUE ENGANA O POVO
Santo do pau oco na cidade pensa que engana a população. Prega um comportamento, mas explora o povo. O paladino da ética e
da moral não percebe que os tempos são outros. Piedade!

Celso Luiz Tracco
Economista e autor do livro Às
Margens do Ipiranga - a esperança em sobreviver numa
sociedade desigual.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Rede Globo – 40 anos de
poder e hegemonia”, organizadores Valério Cruz Brittos e César
Ricardo Siqueira Bolaño, publicado pela editora Paulus.

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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» NEM DE TECO-TECO
Quando disputava pela primeira vez a prefeitura de Barretos, o
então candidato Guilherme Ávila (PSDB) tinha em seu programa de
governo a implantação de uma linha aérea regular Barretos-São Paulo.
» VESTIAM BRANCO E FORAM REELEITOS
Em sua primeira eleição para a Prefeitura de Barretos, em
2004, o médico Emanoel Carvalho (PTB) obteve 20.561 votos.
Em 2008, foi reeleito com 47.032 votos. Já o fisioterapeuta Guilherme Ávila (PSDB) recebeu 24.171 votos na eleição de 2012.
Em 2016, foi reeleito com 26.681 sufrágios.
» UM TUCANO PRESIDENTE, RELATOR E SECRETÁRIO
O vereador Dutra (PSDB) é o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, além de relator das Comissões de Urbanismo, Serviços e Obras Públicas e também da Comissão de Finanças, Orçamento e
Contas. O tucano ocupa ainda a segunda secretaria da mesa da Câmara.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Cada novo dia é uma nova chance para ser melhor. Não melhor que os outros...melhor que nós mesmos.” (Rodrigo de Abreu)

Eduardo Oliveira Ramos brindou mais um ano de vida
terça-feira (16), recebendo os mimos de sua amada
Ana Paula (foto), do filho Téo, e curtindo o dia especial ao
lado de seus familiares. Felicidades !!! (foto: arquivo pessoal)

Hoje (19) é dia de festa para o empresário Alexandre Santos,
que celebra mais um ano de vida, onde o carinho todo
especial fica por conta de sua filha Larissa (foto), sua esposa
Jucimeire, seus familiares e amigos. Parabéns!!!

O pequeno Luiz Otávio Silva, filho de Diego e Vanessa, completou
seu 1º aninho terça-feira (16), e a data será comemorada no sábado
(20) em festa com tema Marinheiro. Parabéns!!!

O Rotary Club de Barretos anunciou que o rotariano Amadeu Ferreira
Dutra será o presidente para o ano rotário 2018/2019. De conduta profissional exemplar, Amadeu possui história relevante no clube. Amadeu
Ferreira Dutra, 56 anos, é casado com Márcia Sant’Ana Gonçalves Dutra,
com quem tem dois filhos: Raphael Dutra, advogado e vereador da
Câmara Municipal de Barretos; e Ronaldo Gonçalves Dutra, bacharel em
Direito. Ingressou no Rotary Club de Barretos em 01/06/2013 e ocupou
os cargos de Desenvolvimento do Quadro Associativo e tesoureiro por
duas gestões, respectivamente. Atualmente é conselheiro das Novas Gerações. A cerimônia de posse acontece em julho. (foto divulgação)
O jovem Jonathan
Marques, depois
de 7 longos anos e
muitas experiências
vividas se formou
em Engenharia de
Produção, e compartilhou a emoção
com seus amigos e
familiares que estiveram presentes na
noite tão importante de sua Colação de
Grau. Muito sucesso
nessa jornada que
está apenas começando!!! (foto:
arquivo pessoal)

Destaque para a selfie de Elaine Mussa com o casal nota 10, aliás, nota
1000, Ricardo e Maísa Moura Xavier, durante a primeira edição do Boteco Press Mídia, que aconteceu no Samaúma American Bar. Sucesso!!!

Na última quarta-feira (17) foi dia do cinegrafista
Leandro Ferreira Campos comemorar idade nova. Os parabéns
e carinho ficaram por conta dos filhos Joaquim, Gabi e Leandrinho
(foto), e também da esposa Natália Borges. Tudo de bom!!!

Ana Carolina Alves Barbosa é motivo de muito orgulho para sua mãe
Delma Cristina Alves (foto), pois desde nova sempre foi uma menina
cheia de sonhos, se tornando uma mulher batalhadora que vai em
busca de seus ideais. E foi assim, com essa garra que ela conquistou
sua graduação no curso de Educação Física, onde, a partir de agora
começará a sua jornada profissional. Tudo de bom!!!

Play nas férias do líder de vendas Alex Ferreira, que embarcou no
Cruzeiro Soberano Pullmantur, fazendo o trajeto Santos, Rio de
Janeiro e Camboriú. Durante os dias a bordo do navio não vai faltar
festas, agitos e muita curtição. Aproveita garoto!!!

Arthur está feliz da vida
com a chegada do irmão
Allan Oliveira Anton,
que nasceu nesta quarta-feira (17) no Hospital
e Maternidade Santa
Joana em São Paulo capital, pesando 3.135 kg
e com 47 centímetros.
Os pais Nilson e Laura
Anton pretendem trazer
o recém-nascido para
Barretos para receber
mimos e presentes de
sua família Barretense.
Seja bem-vindo Allan!!!
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Fazenda transferiu
R$ 54 milhões em ICMS
para prefeitura de Barretos
O governo do Estado de
São Paulo depositou no dia 3
de janeiro, R$ 832.482,12 em
repasses de ICMS para o município de Barretos. O montante corresponde a 25% da arrecadação do imposto recolhido
pela Secretaria da Fazenda no
período de 26 a 29 de dezembro e é distribuído às administrações municipais com base
na aplicação do IPM (Índice de
Participação dos Municípios)
definido para cada cidade.
O município já havia recebido R$ 4.831.357,80 nos
repasses realizados em 12, 19
e 27 de dezembro passado, relativos à arrecadação dos períodos do mês de dezembro.
Em 2017, o governo de

São Paulo realizou 52 depósitos e repassou à prefeitura de Barretos o total de R$
54.869.815,79. O valor é superior aos R$ 52.806.221,19
repassados em 2016, também
em 52 depósitos.
AGENDA TRIBUTÁRIA
Os valores semanais transferidos aos municípios paulistas variam em função dos prazos de pagamento do imposto
fixados no regulamento do
ICMS. Dependendo do mês,
pode haver até cinco datas de
repasses. As variações destes
depósitos oscilam conforme o
calendário mensal, os prazos
de recolhimento e o volume
dos recursos arrecadados.
A agenda de pagamentos

está concentrada em até cinco
períodos diferentes no mês,
além de outros recolhimentos
diários como, por exemplo, os
relativos à liberação das operações com importações.
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
Os repasses aos municípios
são liberados de acordo com os
respectivos Índices de Participação dos Municípios, conforme
determina a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Em
seu artigo 158, inciso IV está estabelecido que 25% do produto
da arrecadação de ICMS pertencem aos municípios e 25% do
montante transferido pela União
ao Estado, referente ao Fundo
de Exportação.

Dutra foi o vereador mais
atuante no ano de 2017

Um levantamento da reportagem realizado durante
o ano de 2017 aponta o vereador Raphael Dutra (PSDB)
como o mais atuante no período, com nove projetos
de lei e 170 requerimentos
apresentados na Câmara
Municipal de Barretos. A
totalização o coloca como
líder no ranking entre os 17
vereadores que compõem o
Legislativo Municipal.
Em um ano, o vereador
solicitou bancos e playground
no Parque Enéas Carneiro,
melhorias em ruas, avenidas e
estradas rurais; acessibilidade
e iluminação pública em campos de futebol; implantação
de academias ao ar livre, situação de reservatórios de água,
bem estar animal, câmeras de

monitoramento e ciclovias.
Dutra também se mostrou
um ferrenho defensor dos servidores públicos, lutando junto ao seu partido, por reajuste
digno para a categoria. E tem
cobrado do Executivo, com
frequência, a proteção aos
mananciais através do cumprimento de leis municipais.
Na área da saúde, pediu
a manutenção de pelo menos três Unidades Básicas de
Saúde em pontos estratégicos,
com funcionamento 24 horas.
Sugeriu redução de jornada
de trabalho de enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem do município.
O Meio Ambiente é outra
bandeira defendida pelo vereador, que propôs a criação de
um Parque Ecológico e cam-

panha específica de conscientização sobre o uso de agrotóxicos. Na infraestrutura,
requereu a implantação de um
reservatório elevado de água
para atender aos bairros Jardim Planalto, San Diego, Jardim Anastácio, dentre outros.
Com a extinção da “Folha
de Barretos” solicitada por
ele, a prefeitura economizou
entre janeiro e dezembro a
quantia aproximada de R$
326 mil.
Dutra não foi somente um
vereador de gabinete, mas esteve sempre nas ruas ouvindo
as reivindicações das pessoas.
Durante seu mandato, o vereador Dutra focou nas audiências
públicas que discutem com a
população, de forma abrangente, os problemas, necessidades e demandas da cidade.
Em 2017 foram debatidos assuntos referentes ao turismo,
esporte e acesso à cultura.

Municípios terão até abril de
2019 para elaborar seus planos
de mobilidade urbana
Os municípios brasileiros
que ainda não possuem planos de mobilidade urbana
terão até abril de 2019 para
elaborar. O novo prazo estipulado para a elaboração dos
planos municipais está previsto na Medida Provisória
818/2018. Caso os municípios
não cumpram tal obrigatoriedade legal, ficarão impedidos
de contratar recursos federais.
O objetivo da medida é oferecer prazo aos municípios que
queiram pleitear a elaboração
dos planos por meio do programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, que disponibiliza
recursos para financiamento
de planos em municípios com
mais de 100 mil habitantes,
caso de Barretos, pois, até então, não havia programa específico para este fim.
Para o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, o Plano
de Mobilidade Urbana é fundamental para o desenvolvimento do município. “Nós
precisamos ajudar os municípios a fazerem seus planos,
porque um plano de mobilidade é um planejamento de
Estado que o município deve
fazer com eficácia além das
gestões”, afirmou Baldy.
A nova proposta deve atender municípios acima de 100
mil habitantes em todo o país,
melhorando a circulação das
pessoas nas cidades e as condições de saúde e da qualidade
de vida da população urbana.
O cadastramento das propostas é feito por meio do
site do Ministério das Cidades, www.cidades.gov.br. O
processo de seleção é contínuo, ou seja, não há prazo
limite para a inscrição das
propostas. Aproximadamente
60 municípios já solicitaram
recursos para elaboração dos
planos de mobilidade.

Desde a promulgação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) existe a exigência de elaboração de planos de mobilidade urbana para todos os municípios com população acima de 20 mil habitantes, assim
como os demais obrigados ao plano diretor. Neste sentido,
o Ministério das Cidades incluiu no programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana a possibilidade de financiamento
dos planos de mobilidade urbana, para municípios acima
de 100 mil habitantes. Cabe ressaltar que as cidades desta
faixa populacional, que solicitarem recursos para obras e
projetos de mobilidade urbana e não possuírem Plano de
Mobilidade Urbana serão obrigadas a incluir na proposta
de financiamento os recursos para elaboração do plano.
Segundo a gerente de planejamento da Semob (Secretaria
Nacional de Mobilidade Urbana), Martha Martorelli, o plano é
uma ferramenta que ajuda a dar justa distribuição ao espaço
público. “O Plano de Mobilidade Urbana é fundamental para o
desenvolvimento do município e precisa estar alinhado com
os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana para cumprir sua função”, explicou.
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Detonautas é mais uma atração confirmada na
programação musical do 16º Barretos Motorcycles
Banda se apresenta no dia 20 de abril com turnê que comemora 20 anos de estrada e o sexto álbum dos músicos
Mais uma atração confirmada na programação musical
do 16º Barretos Motorcycles:
Detonautas Roque Clube, forte representante da geração
90 do rock nacional. A banda
sobe ao palco do encontro de
motociclistas na noite de sexta-feira, 20 de abril (véspera
de feriado), apresentando seu
novo álbum “VI”, sexto disco
gravado em estúdio.
São 20 anos de estrada, uma
longa caminhada de muitos
sucessos e um novo momento
para os roqueiros. “VI é um

Detonautas estará no Barretos Motorcycles no dia 20 de abril, véspera de feriado (Foto: Fabiano Santos)

Solteiros traçam planos para cumprir a
meta de encontrar um amor em 2018
Sites e apps de relacionamento serão os principais aliados para atingir esse objetivo
Uma pesquisa da Universidade de Scranton, na Pensilvância, nos Estados Unidos, afirma
que as pessoas não conseguem
cumprir os planos que traçam
no Ano Novo. E 75% desses
entrevistados perseguem seus
objetivos só até a primeira semana e depois desistem.
Porém, uma pesquisa do
ParPerfeito
(www.parperfeito.com.br), maior site de
relacionamento do Brasil, revela que os solteiros brasileiros estão determinados para
2018 ser o ano de engatar um
relacionamento sério. Dos
985 entrevistados, 52% dos
homens e 45% das mulheres
afirmam que está traçando
uma estratégia para cumprir
todas as promessas de fim de
ano, inclusive a principal delas: encontrar um novo amor.
Porém, não basta só querer, não é mesmo? É necessário desenhar uma estratégia
para realizar os planos e, por
isso, a maioria dos solteiros
afirma que para atingir esse
objetivo os principais aliados
serão os sites e aplicativos de
relacionamento, já que 74%
dos homens e 68% das mu-

lheres elegem esse meio como
o mais efetivo para conhecer
novas pessoas.
Entre os demais projetos
para o ano, cuidar da saúde
também está entre as prioridades dos solteiros. Para isso,
homens e mulheres estão tentando praticar exercício com
maior periodicidade e buscam
uma alimentação mais saudável. Além disso, as finanças
são outro ponto de atenção,
pois 74% dos homens e 70%
das mulheres contam que outro desafio é equilibrar o orçamento ao longo desse ano.
“A pesquisa da Universidade de Scranton comprova que
ter um planejamento pessoal é
apenas o primeiro passo para
cumprir as promessas para
2018. Considero que precisamos ir além, saber quais são
os recursos disponíveis, como
iremos fazer o que foi proposto, ter uma atitude proativa,
determinada e comprometida
para alcançar os próprios objetivos. Isso se comprova também por meio do nosso estudo
que apontou os dois maiores
desafios para homens e mulheres atingirem as metas de fim

de ano: equilibrar as finanças
e a falta de comprometimento pessoal com as mudanças
propostas. Esses dois pontos
dependem exclusivamente da
própria pessoa e a determinação faz total diferença”, analisa Marina Simas, consultora
de relacionamento do Match
Group LatAm.
A principal meta dos entrevistados a ser alcançada
em 2018, tanto para homens
(55%) quanto para mulheres
(51%), continua sendo a busca por um novo amor. “Os
sites e aplicativos de relacionamentos trazem praticidade
na busca afetiva. Por meio da
construção do perfil nos sites,
as pessoas podem procurar
exatamente o que desejam
no novo amor”, explica Marina. “Tanto os homens como
as mulheres querem companheirismo, fidelidade e bom
humor, qualidades essas que
favorecem uma boa relação
amorosa. Vale lembrar que
um relacionamento é construído com investimento contínuo de ambos os lados e esse
é um processo que leva tempo”, ressalta.

disco mais leve, uma leitura
mais madura das composições
e arranjos em que buscamos
experimentar novos ritmos,
como o bolero ‘Você vai lembrar de mim’ ou a psicodelia
de Hyldon em ‘Na sombra de
uma árvore’ com arranjos de
cordas e levadas mais tranquilas”, explica Tico Santa Cruz,
vocalista da banda.
O Barretos Motorcycles,
encontro considerado um dos
principais do país, acontece
de 20 a 22 de abril, no Parque
do Peão.

ATRAÇÕES
CONFIRMADAS
Outros nomes fortes do
rock n´roll já estão na programação do encontro: Raimundos e Sepultura que se
apresentam no sábado, dia 21,
feriado nacional.
O evento recebe ainda a
5ª edição da Amazing Night,
noite eletrônica que este ano
reúne os DJs Bruno Martini,
Raul Mendes e Vokker. Outras informações podem ser
obtidas no site www.independentes.com.br
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Medicamentos intoxicam duas pessoas por hora no Brasil
Campanha dos Conselhos de Farmácia busca desestimular que a população
busque informações sobre medicamentos na internet ou indicações de leigos
Por hora, duas pessoas se
intoxicam com medicamentos
no Brasil devido a problemas
como a automedicação. O uso
inadequado de medicamentos
é a principal causa de intoxicação no país.
A automedicação é um
hábito entre os brasileiros,
sendo praticada com indicação de leigos e, cada vez
mais, da internet. O combate
a esse mau hábito e o incentivo à busca de informações
sobre medicamentos em fontes seguras, entre as quais o
farmacêutico, são o foco da
campanha do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e Conselhos Regionais pelo Dia do
Farmacêutico, marcado neste
sábado, 20 de janeiro.
A orientação da campanha
promovida pelos conselhos de
farmácia do país é não usar
medicamentos sem orientação
profissional e consultar sempre o farmacêutico. A iniciativa visa, também, colaborar
com a meta da Organização
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde
(OPAS/OMS) em seu desafio
global, de reduzir em 50% os
danos graves e evitáveis provocados pelo mau uso dos
medicamentos nos próximos
cinco anos.

Segundo a OPAS/OMS, os
erros de medicação causam
pelo menos uma morte todos
os dias e prejudicam aproximadamente 1,3 milhões de
pessoas, anualmente, apenas
nos Estados Unidos. Os números são semelhantes nos países
desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil.
Para o presidente do Conselho Regional de Farmácia
de São Paulo, Marcos Machado, é importante que as
pessoas se conscientizem que
o consumo de medicamentos
sem orientação pode causar
sérios problemas à saúde.
“É importante que a população saiba que toda farmácia
tem um farmacêutico, um profissional de saúde plenamente
capacitado para orientar as
pessoas, esclarecer dúvidas e,
com isso, utilizar os medicamentos com segurança e obter
sucesso em seus tratamentos”,
reitera Marcos Machado.
Já o presidente do Conselho Federal de Farmácia,
Walter Jorge, destaca que os
farmacêuticos têm papel estratégico e fundamental na prevenção da automedicação. Por
isso, desde 2012, os conselhos
têm trabalhado por um contato
cada vez maior dos farmacêuticos com a população.

Mudanças na regulamentação profissional e na legislação ampliaram a prática
do cuidado à saúde nas farmácias, que são obrigadas a
contar com o farmacêutico
durante todo o seu período de
funcionamento. “Estamos à
disposição para contribuir”,
frisou Jorge, destacando, também, a recente liberação pela
Anvisa, da aplicação de vacinas nesses estabelecimentos.
USO INADEQUADO
GERA CUSTOS AO SUS
Prevenir erros relacionados
ao uso de medicamentos, além
de salvar vidas, evita uma
enorme e desnecessária pressão sobre os orçamentos de
saúde. Levantamento recente
feito pelo farmacêutico Gabriel Freitas, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), indica que o Sistema Único de Saúde (SUS) gasta R$ 60 bilhões por ano para
tratar consequências negativas
do uso de medicamentos no
Brasil. A cada real gasto no
fornecimento, o governo gasta
cinco reais para tratar morbidades relacionadas a medicamentos. E, metade dos casos,
seria evitado com uma supervisão mais cuidadosa e efetiva
do uso de medicamento, segundo o pesquisador.

Prefeitura de Barretos orienta
população sobre a Febre Amarela
Com a ampla divulgação
de casos de febre amarela em
algumas regiões do país, a procura pela vacina vem aumentando nas unidades de saúde
de Barretos, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde de
Barretos orienta a população,
para que antes de buscar a dose
verifique na carteira de vacinação se já não foi aplicada.
Com uma aplicação vacina, a
pessoa já está imunizada e não
precisa se preocupar.
“Barretos não está na área
de risco da doença e não apresenta nenhum caso e nem suspeita. Não há motivos para
que a população procure indiscriminadamente pela vacina nas Unidades de Saúde.
Por enquanto, recomendamos
que apenas aqueles que realmente vão viajar para as áreas
de risco, ou que não tenha recebido nenhuma dose da vacina durante a vida, procurem
as unidades”, explicou o secretário de Saúde, Alexander
Stafy Franco.
Segundo Vanessa Jodas
Nunes, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, a
vacina pode ser aplicada a
partir dos 9 meses. “Aqueles

que ainda não se vacinaram
podem fazê-lo nas Unidades
Básicas de Saúde, das 7 às
17 horas, de segunda a sexta-feira. É importante que pessoas acima de 60 anos tenham
prescrição médica antes de receber a dose. Quem pretende
viajar para áreas endêmicas e
regiões de mata deve se vacinar com pelo menos 10 dias
de antecedência. Além disso,
ela não é recomendada para
gestantes, pessoas com o sistema imunológico debilitado
e pessoas alérgicas a gema de
ovo” disse.
O médico infectologista,
Guilherme de Carvalho Freire (foto), explica que a febre
amarela não é uma doença

contagiosa. “A sua transmissão urbana só é possível
através da picada de mosquitos Aedes aegypti, o mesmo
transmissor da Dengue, Zika
e Chinkungunya. Portanto, a
prevenção da doença deve ser
feita evitando a sua disseminação” enfatizou.
“Além disso, devem ser
tomadas medidas de proteção
individual, como a vacinação
contra a febre amarela, especialmente para aqueles que
moram ou vão viajar para
áreas com indícios da doença.
Outras medidas preventivas
são o uso de repelente de insetos, mosquiteiros e roupas que
cubram todo o corpo” acrescentou o infectologista.
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Concursos vão ampliar o atendimento à saúde em Barretos
Neste domingo, 21 de janeiro, acontecem as primeiras
provas dos concursos abertos
pela prefeitura de Barretos
para a realização este ano.
Nesta etapa serão 68 vagas
para médicos e outros profissionais de saúde, que atuarão
nas unidades municipais completando as escalas e tornando mais ágil o atendimento
para algumas especialidades.
Outras 50 vagas para agentes
de saúde pública (ESF) serão
oferecidas através de novo
edital de concurso, a ser publicado nos próximos dias.
“Nos últimos anos houve
redução no número de médicos efetivos, o que dificultou
a manutenção dos turnos de
atendimento e aumentou a
espera em algumas especialidades. Nós acreditamos que
com o concurso nós vamos
conseguir uma cobertura mais
completa e eficiente”, avalia o
secretário de Saúde, Alexander Stafy Franco.
Entre os médicos, o con-

curso permitirá a contratação
de especialistas em Saúde da
Família, geriatria, ginecologia/obstetrícia, infectologia,
nefrologia,
neurocirurgia,
neurologia, oftalmologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria,
psiquiatria infantil, reumatologia, cardiologia, cirurgia
vascular e clínico geral.
Para atuar no SAMU, também serão selecionados médico emergencista, enfermeiro
socorrista, operador de rádio,
técnico de enfermagem socorrista e telefonista auxiliar de
regulação médica.
“Com a homologação
deste concurso teremos importantes conquistas voltadas a melhoria da qualidade
do atendimento à população.
Atualmente o número de
servidores públicos na área
de saúde é insuficiente para
atender a todas as necessidades do serviço e dos usuários, com maior qualidade e
eficiência. Nos últimos anos
perdemos várias pessoas qua-

lificadas que se aposentaram,
portanto a contratação de novos servidores é uma necessidade primordial e que sempre
foi meta desta gestão”, informou Stafy Franco.
De acordo com o secretário de Saúde, outro ponto
positivo do concurso será a
regularização do atendimento
noturno na Unidade Básico
do bairro Barretos II e futuramente a implantação do turno
extra na unidade do bairro
Marília, desafogando os atendimentos na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) e diminuindo os encaminhamentos
para a Santa Casa.
A procura pelas vagas oferecidas na área de saúde superou as expectativas da Prefeitura de Barretos. No caso da
seleção para médico de ESFEstratégia de Saúde da Família, por exemplo, que oferece
15 vagas, houve mais de 790
candidatos inscritos.
AGENTES DE SAÚDE
A realização do concurso

Polo Robótico fomenta
criação de startups e renova
convênio com Unifeb

Inaugurado em dezembro
de 2015, no campus do Centro
Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Unifeb), o
primeiro Polo Robótico de Ensino Superior do Brasil, anunciou a criação de duas startups
e renovação de convênio com a
instituição, através da fabricante de robôs Yaskawa Motoman
Robótica e a Entev, responsável
pela integração robótica.
Em 2017, o polo formou
160 alunos em diversos cursos, já neste ano, a expectativa
é formar cerca de 250 alunos
que estudam na instituição.
Com o intuito de despertar o interesse da região para
a importância da tecnologia
robótica e fomentar a formação robótica, o Polo Robótico
instalado no campus universitário oferece, desde sua inauguração, diversos cursos com
duração média de 4 meses.
Entre os cerca de 160 alunos que passaram pelo espaço, dois grupos com cerca de

10 alunos cada, criaram startups e irão oferecer serviços
de manutenção e instalação de
robôs e suplementos robóticos em São José dos Campos
e outras cidades do Estado.
Segundo o porta-voz da
Entev, Charles Roderic, pelo
menos 50% dos estudantes
que passaram pelo Polo optou
por buscar oportunidades na
área. “O ingresso de alunos
neste mercado altamente tecnológico, produtivo e seguro,
seja como colaboradores ou
investidores, através destas
startups, é o principal legado
do Polo”, destacou.
A reitora do Unifeb, Sissi
Kawai Marcos, disse que a
implantação do Polo na instituição atende a proposta da
Confederação Nacional das
Indústrias (CNI) em relação
à indústria 4.0, que engloba
tecnologia para automação e
troca de dados, gera capacitação qualificada e proporciona
celeridade no desenvolvimen-

to regional. “É preciso que
todos identifiquem no processo fabril oportunidade de incremento de produtividade e
redução de custos”, finalizou.
Atualmente o Polo Robótico instalado no Unifeb conta com dois robôs industriais
de grande porte, que realizam
corte, manipulação, montagem e solda, além de mais de
150 softwares produzidos pelos próprios alunos.
Entre os cursos oferecidos
aos universitários do Unifeb
estão cursos básicos, intermediários e avançados em robótica Industrial, manutenção de
robots industriais, instalação de
dispositivos robóticos e acessórios, além de projetos e integração robótica industrial. Para a
comunidade também são oferecidos cursos voltados para alunos que estão no colegial, cursos técnicos e faculdade. Mais
informações podem ser obtidas
pelo (17) 98145 7624 ou site
www.polorobotico.com.br.

para agente de saúde pública - ESF, com a oferta de 50
vagas, foi cancelada por causa da sanção da Lei Federal
13.595, publicada no dia 08
de janeiro/2018, que mudou
a exigência de escolaridade
para o cargo. Um novo edital
de concurso será lançado nos
próximos dias, para o preenchimento das vagas de agente
de saúde pública - ESF.
No edital original, de acordo com a legislação vigente
até então, era exigido para o
cargo que o candidato tivesse
ensino fundamental completo.

Com a nova Lei Federal, os
candidatos ao cargo deverão
possuir ensino médio completo. A previsão é que as provas
de seleção para agente de saúde pública - ESF sejam realizadas no dia 08 de abril/2018.
Os candidatos a agente de
saúde pública - ESF que pagaram a taxa de inscrição podem
solicitar a devolução do valor
através do e-mail devolucaoconcurso2017@barretos.
sp.gov.br . No e-mail, os candidatos devem fornecer dados
como o comprovante de pagamento do valor da taxa; nome

e CPF do candidato, banco,
número da agência, número
da conta corrente do candidato e telefone para contato.
Em caso de dúvidas, o
candidato pode entrar em
contato com a Prefeitura de
Barretos pelo telefone: (17)
99123-3135 (em dias úteis, de
segunda-feira a sexta-feira),
das 08h às 14h, ou VUNESP,
telefone: (11) 3874-6300,
Disque VUNESP (em dias
úteis, de segunda-feira a sábado), www.vunesp.com.br . A
restituição deverá ser feita em
até 20 dias.
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FPF libera Estádio Fortaleza após apresentação de laudos técnicos
Barretos EC estréia em casa no próximo
domingo, às 10 horas contra o Grêmio Osasco
O Barretos EC recebeu o
aval da FPF (Federação Paulista de Futebol) para mandar seus
jogos em casa no Estádio Fortaleza. Segundo a federação, o estádio do BEC está com todos os
laudos técnicos renovados para
a competição do Campeonato
Paulista da Série A-3 em 2018.
Com a liberação, o estádio
está apto para receber no próximo domingo, dia 21, às 10 ho-

ras, a partida entre Barretos EC
x Grêmio Osasco, pela 2ª rodada
da série A-3. Na primeira rodada, de abertura do campeonato,
o BEC empatou em 2 a 2 fora de
casa contra a equipe do Marília.
De acordo com a FPF, o
Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros tem validade até
30 de novembro deste ano. O
laudo que aponta as condições
sanitárias e de higiene do Es-

tádio Fortaleza tem validade
até 12 de janeiro do próximo
ano, enquanto que o laudo de
Prevenção e Combate de Incêndio, também é válido até
30 de novembro deste ano; o
laudo de segurança tem validade até de 16 de janeiro do ano
que vem e o que aponta a Vistoria de Engenharia do estádio
possui validade aprovada até
24 de outubro deste ano.

Parque do Peão recebe primeira etapa do
Campeonato Barretos neste final de semana
Serão disputadas as modalidades Três Tambores, Team
Penning e Working Penning
em diversas categorias
Acontece neste final de semana, sábado, 20, e domingo,
21, a disputa da primeira etapa do Campeonato Barretos.
As provas de Três Tambores,
Team Penning e Working
Penning serão realizadas nas
pistas da Hípica do Parque do
Peão, a partir das 9 horas.

A competição, já consolidada como uma das principais
do país nas três modalidades,
vai reunir nesta etapa mais de
mais de 300 competidores de
diversos estados brasileiros.
“É um grande encontro dos
apaixonados pelos esportes
equestres, que sempre surpreende a todos com o surgimento de novas estrelas”, antecipa Ricardo Rocha, diretor do
campeonato e presidente da

Associação O Independentes.
Serão ao todo oito etapas e
os vencedores do campeonato,
nas modalidades Três Tambores
e Team Penning, garantem vaga
na final do 26º Barretos International Rodeo. As datas das próximas disputas são: 17 e 18 de
fevereiro; 03 e 04 de março, 07 e
08 de abril, 05 e 06 de maio, 02 e
03 de junho, 30 de junho e 1º de
julho. A final acontece nos dias
04 e 05 de agosto.

O presidente de honra do Barretos EC, Milton Aparecido da Silva, Miltão, acompanha
vistoria feita por técnicos da Vigilância Sanitária no Estádio Fortaleza

