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PRISÃO APÓS 2º GRAU: DURO GOLPE NA ROUBOCRACIA - “É correta a prisão do condenado depois do 2º grau, mas
a decisão do STF tem que ser substituída pela emenda constitucional pertinente. No mundo ocidental executa-se a pena
imposta após a confirmação de uma sentença condenatória na 2ª instância.”
EDITORIAL - Leia na página 2

Ano V - Edição nº 271 - Ditribuição Gratuita

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

BEC tem 180 minutos de jogo para conquistar
Vacinação
vaga na Série A2 do Paulistão em 2019 contra
a gripe
Barretos EC enfrenta a Portuguesa Santista nesta sexta-feira, 13, no Estádio Fortaleza

O Barretos EC inicia nesta
sexta-feira, 13 de abril, uma
caminhada de 180 minutos,
em dois jogos, para conquistar
uma vaga na disputa da final
da Série A3 do Campeonato
Paulista e uma vaga na Série
A2 do Paulistão em 2019.
No início para as duas
conquistas, o Touro do Vale
enfrenta a Portuguesa Santista nesta sexta-feira (13), às 20
horas, no Estádio Fortaleza,
na primeira partida das semifinais da Série A3 do Campeonato Paulista de Futebol. O
jogo de volta está marcado
para a outra sexta-feira (20),
às 20 horas, no Estádio Ulrico
Mursa, em Santos.
O outro confronto pelas
semifinais está agendado para
amanhã, sábado (14), às 17
horas, em Capivari, entre Capivariano e Atibaia. A segunda partida está marcada para
o outro sábado (21), às 11 horas, em Indaiatuba.
Os vencedores das semifinais disputam o título da Série
A3 e garantem o acesso a Série A2 do Paulistão em 2019.
Em virtude de terem a melhor
campanha na competição,
Portuguesa Santista e Atibaia
têm a vantagem de jogar por
dois resultados iguais.

Museu
reabre para
visitas nesta
sexta-feira

Nesta sexta, 13 de abril, às
10 horas, acontece a cerimônia
de reabertura do Museu Ruy
Menezes, localizado na esquina da avenida 17 com a rua 16,
no centro da cidade. O museu
reabre suas portas com show do
Grupo Escorregando e exposição/coletânea de Sônia Bueno.

Meia entrada para servidor municipal
vai valer para a Festa do Peão
Nesta semana, o vereador
e presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
de Barretos, João Mulata, esteve reunido com o presidente do
clube Os Independentes, Ricardo
Rocha Bodinho. A iniciativa do
encontro partiu da diretoria do
clube, através de seu membro,
Luiz Umberto Sarti “Kapetinha”.
Na oportunidade, foram discutidos os termos para o cumprimento da lei municipal referente
ao direito, por parte dos servidores públicos municipais, de meia
entrada em eventos, de autoria
do vereador João Mulata.
Clube e sindicato acertaram
as seguintes condições para
aquisição do passaporte/pacote
e ingressos para a Festa do Peão
2018: o passaporte/pacote terá o
valor de R$ 350,00 e deverá ser
adquirido diretamente no sindi-

cato dos servidores, que irá parcelar o valor mediante desconto
em folha de pagamento, conforma a data de aquisição. O limite
para aquisição do passaporte/
pacote é até 13 de julho. Os detalhes sobre a forma de parcelamento serão divulgados nas
páginas do sindicato na internet.
Os passaportes adquiridos
estarão disponíveis para retirada no setor de Credenciamento
dos Independentes a partir de 06
de agosto. Cada servidor deverá retirar seu passaporte/pacote,
uma vez que é necessário efetuar o cadastramento biométrico,
devendo apresentar documento
com foto e identidade funcional
ou holerite. Já os ingressos avulsos poderão ser adquiridos nos
postos de vendas oficiais de Os
Independentes ou através do site
www.independentes.com.br.

Prefeitura inicia obras de
drenagem na região da Avenida 43
A prefeitura de
Barretos iniciou na última quarta-feira (11),
as obras de implantação de um novo sistema de drenagem nas
proximidades do Clube União, no entorno
da Avenida 43. Com
recursos do governo
do Estado e contrapartida municipal, as obras têm o objetivo de reduzir
o risco de alagamento no local, com a implantação de galerias pluviais
e tubulações subterrâneas. Para reduzir os transtornos, a obras serão
realizadas em quatro etapas e a etapa seguinte só começará após a
conclusão da etapa anterior. Neste primeiro momento está sendo interrompido o trânsito de veículos na avenida 39 entre as ruas 20 e 22
e, durante o dia, na rua 22 entre as avenidas 37 e 41. De acordo com
o cronograma, a primeira etapa das obras será realizada na avenida
39 entre as ruas 20 e 22. Em seguida, as obras serão realizadas nos
trechos da rua 22 (39 e 41), avenida 41 (22 e 24) e rua 24 (41 e 43).

começa dia 23

A secretaria municipal de Saúde inicia dia 23 de abril a vacinação
contra gripe, dirigida a crianças entre seis meses e menores de cinco
anos, idosos acima de 60 anos,
gestantes, mães que tiveram filhos há menos de 45 dias (puérperas), trabalhadores de saúde e
indígenas. Em Barretos, todas as
Unidades Básicas de Saúde realizarão a vacinação até o dia 1º
de junho. O dia “D” da campanha
acontecerá dia 12 de maio.
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OAB Barretos
faz campanha
de valorização
da advocacia
neste sábado

Os servidores serão comtemplados com a meia-entrada.
Cada servidor deverá estar de
posse de sua identidade funcional ou holerite e documento
com foto. Somente será vendido
um ingresso (meia entrada) para
cada servidor, em cada dia de

evento. As formas de pagamento serão cartão ou dinheiro.
“Acredito que o entendimento junto ao clube Os Independentes, mostra a força do
diálogo, sempre buscando benefícios que atinjam os anseios da
maioria”, pontuou João Mulata.

Grande procura de mesas e ingressos
para show especial no Rio das Pedras
O departamento
social do Rio das Pedras Country Club
informou que aumentou muito a procura de mesas para
o show da BANDA
LEX LUTHOR no
próximo sábado, dia
21 de abril. Restam
poucas mesas no salão nobre e a tendência é que, na próxima semana, estas mesas devem esgotar. As mesas estão sendo
vendidas a R$ 100,00 em até 2x no cartão de crédito e acompanha uma tábua de frios. Vale lembrar que os ingressos de
visitantes não estão inclusos e são vendidos separadamente e
antecipadamente, no valor de R$ 50,00 cada. Os sócios em
dia têm entrada gratuita ao evento.

Diretores e advogados da 7ª
Subseção da OAB Barretos estarão no shopping de Barretos
neste sábado, 14 de abril, das
10 às 13 horas, realizando uma
campanha pela valorização da
advocacia e 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”, destacou Letícia Catani.
A equipe de profissionais
do direito estará no espaço
próximo ao Acesso B do shopping barretense defronte a loja
Arlete, em sistema de revezamento de advogados, durante
todo o período da manhã.

Fase semifinal
da Copa Zona Sul
acontece neste
domingo
Página 7
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PITA FOGO

Editorial

Prisão após 2º grau:
duro golpe na roubocracia

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

O momento é de um grande debate da sociedade sobre o tema “prisão do condenado depois do 2º grau”.
Por isso, publicamos nesta edição, texto de autoria de Luiz Flávio Gomes, doutor em Direito Penal pela
Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madri e mestre em Direito Penal pela Faculdade
de Direito da USP, além de criador do Movimento Quero um Brasil Ético
É correta a prisão do condenado depois do 2º grau, mas a
decisão do STF tem que ser substituída pela emenda constitucional
pertinente. No mundo ocidental
executa-se a pena imposta após a
confirmação de uma sentença condenatória na 2ª instância. A Convenção Americana de Direitos
Humanos prevê a derrubada da
presunção de inocência após
dois graus de jurisdição.
Necessitamos sem demora
de uma emenda constitucional
para cuidar desse assunto explicitamente, posto que não possa
ficar ao sabor das interpretações
vacilantes de alguns juízes, que
julgam conforme o nome do réu
que consta da capa do processo.
Depois de valorados os fatos e as provas duas vezes (por
juízes distintos), derruba-se a
presunção de inocência, mesmo sem o trânsito em julgado
final da sentença. Não é aberrante a justa punição de uma
pessoa por crime comprovado
sob a ótica de duas instâncias.
Isso não é desumano como se
fosse uma tortura, um fuzilamento ou um trabalho escravo.
Nesta situação é correta a execução imediata da pena imposta,

sem prejuízo de eventuais recursos extraordinários (para outras
instâncias superiores), que não
podem bloquear a imperatividade
imediata da lei.
Tais recursos (que são usados, sobretudo, por quem tem
recursos) não impedem o trânsito
em julgado final, mas não podem
obstar o império da lei (que é
moralizador e necessário em toda
nação civilizada).
Quem não aprende a respeitar os demais seres humanos e
o dinheiro público pela ética,
só resta se submeter à punição
da lei, conforme o Estado de
Direito. Para a sobrevivência
da sociedade, toda bandidagem, incluindo a do colarinho
branco, precisa de contenção,
pouco importando se a bandalheira é do PT, MDB, PSDB
ou outro partido.
Temos que combater fortemente dois erros: (1) o abuso
da prisão preventiva para delitos não violentos (41% dos
presos no Brasil não possuem
sentença condenatória) e (2) o
absurdo de só prender o condenado depois de esgotados todos
os recursos cabíveis no ordenamento jurídico. Nem oito, nem

oitenta. Virtus in medium est.
A Constituição brasileira,
pela sua literalidade e liberalidade, só permite a execução da
pena do “culpado” após esgotados todos os recursos (incluindo o 4º grau de jurisdição). É
uma jabuticaba, que só existe
com essa amplitude no Brasil.
O Supremo Tribunal Federal, de 2009 a 2016, seguiu essa
orientação constitucional. Os
hábeis advogados procuravam,
então, esgotar todos os recursos
cabíveis, até se conseguir eventual prescrição (caso do jogador
Edmundo, por exemplo). Tática
e técnica se complementam. Os
sábios advogados sabem disso.
O fazendeiro Omar Coelho Vítor deu cinco tiros num
sujeito que teria “cantado”
sua mulher. “Beneficiado pela
decisão do Supremo Tribunal
Federal de dar ao réu o direito de ficar em liberdade até o
processo transitar em julgado, nunca cumpriu pena. Seu
recurso contra a condenação
em segunda instância passou
12 anos no Superior Tribunal
de Justiça até que, em 2014,
o crime foi considerado prescrito.” (O Globo). Aberração

maior é impossível.
A Corte Suprema, em 2016,
reagiu a esse cenário de indecente impunidade e, fazendo uso do
seu “ativismo judicial”, passou
a permitir, conforme cada caso
concreto, a execução imediata
da pena após o julgamento do 2º
grau. Grande parte da advocacia
e da doutrina nunca aceitou essa
intromissão indevida da Corte
na letra expressa da Carta Maior.
Como resolver o assunto? Por
Emenda Constitucional, válida
para todos os condenados após
o 2º grau, independentemente da
riqueza, da ideologia ou do partido político do réu. Os casos absurdos de aparente erro judiciário
(chamados de casos teratológicos) podem e devem ser corrigidos pela via do habeas corpus.
E como fazer com que o
Congresso Nacional aprove
essa Emenda Constitucional?
Só com pressão da sociedade
civil. Para os ladrões que governam o País, quanto mais
impunidade melhor. Chegou
a hora da ruptura com esse
sistema corrupto (leia-se, com
essa roubocracia) que manda
no Brasil. (Publicado originalmente no Estadão).

Opinião

Atendimento também é marketing
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Imagine que você seja proprietário de uma empresa qualquer, que ofereça produtos ou
serviços. Você estruturou sua
empresa para ser campeã no
mercado onde atua. Localizada
no coração do mercado consumidor, com uma infraestrutura
impecável e processos elaborados para oferecer uma logística
de insumos e mercadorias altamente eficaz, seus preços são
altamente competitivos e correspondem ao valor agregado
de sua marca.
Para divulgá-la, você investe pesado em comunicação
e utiliza de todos os recursos
disponíveis para tornar a sua
marca conhecida. No entanto, os números continuam demonstrando queda de vendas e
faturamento, e você não consegue entender o porquê. Essa situação é muito mais comum do
que se imagina e, muitas vezes,
o ponto crucial está em um único lugar: o atendimento.
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Pesquisas recentes apontam
que 86% dos consumidores
deixam de comprar em um local por conta do mau atendimento. Isso ocorre porque, no
momento em que uma empresa
abre suas portas e convida os
consumidores para utilizarem
seus serviços ou consumirem
seus produtos, está fazendo
uma promessa de marca.
Desconheço qualquer empresa que fale mal de si mesmo na
sua comunicação e, portanto, que
não crie uma expectativa a respeito de seus produtos ou serviços.
E quando essa expectativa não é
atendida, o cliente entende que foi
mal atendido. É o que chamamos
de percepção de valor.
Uma das definições de marketing que mais gosto é a que
diz que “é uma orientação para
o cliente, realizada por meio
de ações integradas de todas
as áreas da empresa, gerando a
satisfação do consumidor e seu
bem-estar em longo prazo”.
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira

Isso significa que todas as
áreas da empresa, de alguma
forma, contribuem para o seu
propósito de marketing: satisfazer o consumidor. Entre elas,
e especialmente, as áreas de
atendimento.
As equipes de atendimento
são o ponto final da comunicação da marca com o cliente, o
seu ponto mais sensível, porque
são as responsáveis por entregar a promessa feita e atender
às expectativas criadas. É a elas
que os clientes se dirigem para
ter seus desejos atendidos. São
elas as interlocutoras do mercado e as embaixadoras da marca.
Sendo assim, deveriam ser
as mais bem preparadas e prestigiadas da empresa. Ocorre
que o que se vê em boa parte
das organizações é uma negligência quase criminosa com a
linha de frente. Pessoas despreparadas e desamparadas,
má remuneração e processos
mal elaborados que colocam os
profissionais em maus lençóis
frente aos clientes.

Para resolver essa questão ou
pelo menos minimizar os riscos
de perda de clientes, é fundamental que as empresas enxerguem as áreas de atendimento e
contato com o cliente como estratégicas para o negócio.
O fato é que, se as empresas
não pararem de tratar as áreas
de atendimento ao cliente como
depósito de problemas e mera
recepção de demandas, não haverá limite para os prejuízos a
serem somados.
E aí, haja “marketing”!

» QUEM CURA O QUEIJO É O TEMPO
O vereador Kapetinha (PTB) lembrou um velho ditado:
“quem cura o queijo é o tempo”, ao referir-se à posição do
prefeito Guilherme Ávila (PSDB) em relação a concursados.
» O CURATIVO DE JOÃO MULATA
Para o vereador João Mulata (PSDB) é preciso mexer na
ferida para sarar. Ao pronunciar a frase na tribuna da Câmara,
ele fez alusão à convocação de concursados da prefeitura.
» EM TOTAL ABANDONO
Praticamente todas as quadras esportivas da cidade
estão abandonadas, comentou o vereador Elson Santos
(PRB) na última sessão do legislativo barretense.
» HUMILDE, SINCERO, HONESTO E LEAL
“Não fico preocupado em aparecer”, disse o vereador
Euripinho (PDT) na tribuna da Câmara. “Eu fico preocupado em ser aquilo que sempre fui: sincero e honesto
com todos e sempre junto com aquele que é leal”, acrescentou.
» SACO VAZIO NÃO PARA EM PÉ
O vereador Dutra (PSDB) está preocupado com a situação financeira do Instituto Municipal de Previdência.
Ele entende que é preciso que o prefeito faça os repasses
em dia para o instituto.
» SEU NOME É LUCIANA
Luciana Costa (PR) deve sair candidata a deputada federal nas próximas eleições de outubro. E deve manter o
seu bordão.
» SÓ O TEMPO DIRÁ
O vereador Aparecido Cipriano (PP) está cotado para
disputar a prefeitura de Barretos em 2020.
» À CATA DE APOIO
O médico Munir Daher deve sair candidato a deputado estadual pelo PSD. O acordo foi fechado na noite de terça-feira.
» CARLÃO ESTÁ BEM NA FITA
O vereador Carlão do Basquete (PROS) pretende disputar
as próximas eleições. E a cada dia que passa, ele ganha mais
prestígio com o prefeito Guilherme Ávila (PSDB).
» PAULA LEMOS É A BOLA DA VEZ
Com a assunção de Márcio França ao governo do Estado, muita gente espera que a vereadora Paula Lemos
(PSB) consiga conquistar mais verbas para Barretos. Afinal, ambos são do mesmo partido.
» A CARNE É FRACA
Há quem afirme que a investigação sobre a merenda
escolar pode atingir um ex-secretário municipal da Educação.
» O CUSTO DO EXAME MINUCIOSO
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Santa
Casa pode contratar auditoria no valor de até R$ 300 mil.
» AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATE O TRÂNSITO
O trânsito na cidade é tema de audiência pública marcada para a próxima sexta-feira (20), às 20 horas, na Câmara Municipal.

Igor Sorente
Jornalista com extensão em
marketing e publicidade, especialista em factchecking pelo
Centro Knight para o Jornalismo
nas Américas. Contato: falecom@
igorsorente.com.br

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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» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Direito à terra indígena” – Um estudo dos casos Raposa Serra do Sol e Mayagna Awas Tingni, de Elaine Fernandes, editora Lumen
Juris.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Que haja paz em nosso coração, firmeza em nossos passos, coragem em nossas atitudes, esperança em nossa alma e luz em nosso caminho.” (Nicoli Mirand)

Aconteceu sábado (7) em uma chácara da cidade, com um lindo pôr-do-sol, o casamento de
Amilca e Juliana. Após as bênçãos, os recém-casados dividiram com seus amigos, convidados,
filhos e familiares, a emoção de estarem vivendo esse sonho, num clima bastante agradável
regado de muito amor e carinho. Felicidades!!! (foto: Diego)
Quando se fala em alegria e
diversão, não tem como não
lembrar de Romilda Prieto, que
celebra mais um aniversário
domingo (15) e quem ganha o
presente são todos que estão a
sua volta. O carinho ficará por
conta do marido Luiz Carlos (foto)
e dos filhos Pedro Henrique e
Luiz Octávio, e as felicitações dos
amigos e familiares. Tudo de bom!!!

O cabeleireiro, maquiador e empresário, Magdiel Andradde,
tirou o projeto do papel e inaugurou o seu tão sonhado Studio de
Maquiagem, um espaço para embelezar suas amigas e clientes,
e também capacitar suas alunas dando dicas e truques de auto
maquiagem e futuros cursos surpreendentes na área da beleza,
que estão por vir até o final desse primeiro semestre. Com o apoio
de sua equipe da Mania de Beleza, profissionais especializados em
atendimento home care. Sucesso!!!

Destaque para João Vitor dos Santos
Rodrigues, 11 anos, que treina na escolinha
de futebol BFK e está participando do
campeonato da copa AME realizada em São
José do Rio Preto, onde em 5 jogos ele foi
destaque em 4, sendo o último sábado (7) em
Rio Preto, fazendo 3 gols, sendo 1 de bicicleta.
O filho de Claudinei e Elessandra foi bastante
elogiado por todos pela sua performance
como a de Cristiano Ronaldo. Sucesso!!!

O Casal Fábio Lucas Sachetto e Vanessa Celestino, dirão o esperado sim
diante de Deus e dos homens neste sábado (14) as 11h na Capela de
Nossa Senhora de Fátima. A recepção aos convidados acontece no Sítio
Sobra e Água Fresca. Felicidades aos noivos!!! (Danilo Cadam fotografia)
Hoje (13) é dia de Larissa Valente comemorar mais um ano
de vida, recebendo o carinhos dos pais, amigos, familiares,
em especial, do namorado Hélio Donizete. Parabéns!!!

Flash em Eduardo Fernando que esteve
em São José do Rio Preto, domingo
(8), curtindo uma badalada festa que
aconteceu no Recinto de Exposições
Alberto Bertelli Lucatto. Sucesso!!!

A campina-verdense Lariucy Martins
passa integrar a equipe do Minerva,
unidade Barretos, e assim vem em
busca de novos desafios, alçando
novos voos e oportunidades.
Sucesso mineirinha!!!

Parabéns para Kaike
Vinicius Santana
que celebra mais um
ano de vida amanhã
(14), e comemora
mais um aniversário
recebendo os mimos
e paparicos da amada
Fernanda Guimarães.
Tudo de bom!!!

Treze candidatas foram selecionadas para participar do
concurso que elegerá a Garota e a Musa do 16º Barretos
Motorcycles. São elas: Adrielly Borsani (Pradópolis), Amanda
Ferreira (Taquaritinga), Janaina Zaidem (Colina), Jéssica Caroline
(Barretos), Júlia Gomes (São José do Rio Preto), Julianna
Melankiny (Luiz Antônio), Larissa Leme (Barretos), Letícia Flores
(Taquaritinga), Luana Britto (Altinópolis), Luciane Paturalski
(Ribeirão Preto), Monize Galdencio (Taquaral), Nicole de Moraes
(Indaiatuba) e Roberta Cardoso (Taquaritinga). O Concurso
acontece no dia 21 de abril dentro da programação do Barretos
Motorcycles. A ganhadora do título Garota Motorcycles receberá
como prêmio R$ 1.000,00 e dois passaportes para a 63ª Festa do
Peão de Barretos. Já a Musa Motorcycles receberá R$ 500,00 e
também dois passaportes para a Festa. (foto divulgação)
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POLÍTICA

Barretos cria mobilização para captação de recursos sobre
o imposto de renda para sustentabilidade do terceiro setor
Programa terá frente de apoio permanente para defesa e capacitação das entidades sociais e fundos municipais

Os brasileiros estão entre os
que pagam mais impostos no
mundo. Atualmente o governo
exige 5 meses de salários dos
trabalhadores para execução dos
serviços fundamentais. Dados
obtidos do Ranking IRBES/
IBPT (Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário) de
2015, certificaram que entre os
30 países com a maior carga
tributária, o Brasil continua
sendo o que proporciona
o pior retorno dos valores
arrecadados em prol do bem
estar da sociedade. É nítida a
indignação com tamanha carga

de tributação e da insuficiência
do estado em prestar os serviços
fundamentais a sociedade.
Sabemos que as entidades
possuem atividades que são
primordiais para garantir a
prevenção das ocorrências de
violação dos direitos sociais.
De acordo com as garantias
legais do uso da lei de incentivo
fiscal, um grupo de especialistas,
coordenado pelo ex-secretário
municipal, Eduardo Petrov,
iniciou a estruturação de
mobilização de uma frente
que objetiva a construção da
inovação organizacional das

entidades, inteligência coletiva,
consciência de cidadania
fiscal, estímulo e fomento às
doações voluntárias para o
empoderamento da cultura
solidária, através do uso das
leis de incentivo pelo princípio
da renúncia fiscal.
A missão norteadora da
frente é condicionar o destino
dos recursos públicos de nossos
impostos, direcionando-os à
projetos, fundos e entidades
sociais, que assistem pessoas
com deficiências físicas e
mentais, crianças, idosos,
pacientes
com
doenças
oncológicas, entre outros.
Por ser uma frente de
apoio permanente para defesa
e capacitação das entidades
sociais e fundos municipais,
as ações serão divididas em
várias etapas, entre elas, a
entrega de kits de materiais de
sensibilização e práticas que
envolvem folders, cartilhas,
panfletos, assessoria jurídica,
formação
por
educação
continuada (EAD vídeo
aulas), central de atendimento
com busca ativa de doadores,
que servirão de orientação
para o alcance das metas
estabelecidas no programa.
“As leis de incentivo se
apresentam como uma verdadeira
oportunidade de promover o
bem estar social e a construção
de uma imagem positiva para
a marca das empresas, através
do investimento direto de seus
impostos em projetos de Saúde,
Culturais, Sociais e Esportivos.
É importantíssimo salientar que
este nosso direito de doar tem a
enorme capacidade de estimular

a cadeia produtiva gerando
empregos, renda e até salvando
vidas, como no período em
que estive a frente da diretoria
jurídica do Hospital do Amor,
em que durante 8 anos elevamos
cerca de 34 vezes o valor dos
recursos captados, saindo de
2,5 milhões para 100 milhões
de reais”, comentou Eduardo
Petrov, advogado especialista
em direito constitucional, exsecretário municipal de Governo
e Gestão Estratégica.
LANÇAMENTO E
MOBILIZAÇÃO
O
lançamento
da

campanha é neste mês de abril,
prazo final para declaração
do imposto de renda, mas
o programa funcionará de
maneira permanente, pois a lei
prevê a destinação do recurso
dos contribuintes em qualquer
momento e sem acréscimo
no valor do imposto que será
gerado no próximo exercício
fiscal. Em Barretos os Fundos
Municipais da Criança e
Adolescente e do Idoso,
recebem doações desde 2012
através do imposto de renda.
O propósito da frente é
ampliar os recursos disponíveis

e estruturar outros fundos
municipais e conselhos para
receberem estes benefícios que
visam: ampliar e potencializar
os projetos das entidades, assim
como, organizar financeiramente
e estruturalmente, o atendimento
a comunidade.
O programa também terá
um calendário anual e o dia
especial de comemoração e
mobilização que, neste ano,
será no dia 27 de novembro,
o Dia de Doar, onde várias
atividades e ações estão
previstas, tanto em Barretos
como em cidades da região.

Convênios destinam R$ 3,75 milhões
para entidades de atendimento aos idosos
A Secretaria Municipal
de Assistência Social e
Desenvolvimento
Humano
assinou na última terça-feira
(10), termos de fomento com
13 organizações da sociedade
civil, que tiveram projetos
aprovados através do edital de
Chamamento Público 001/2018.
Os convênios prevêem o
repasse total para as entidades
de R$ 3.750.546,34 do
Fundo Municipal do Idoso,
que foram captados através
de doações via deduções do
Importo de Renda de pessoas
físicas e jurídicas, referentes
ao exercício de 2017.
Os repasses para as
13 entidades barretenses
variam de R$ 82.454,40 a R$
639.750,06, conforme o projeto
e o número de idosos atendidos.
A assinatura dos termos
contou com a participação da
secretária de Assistência Social

e Desenvolvimento, Carmem
Bordalho; do presidente do
Conselho Municipal do Idoso,
André Castro; e de representantes
das entidades assistenciais
contempladas.
“Barretos tem situação
privilegiada em relação à
atenção ao idoso, pois conta
com uma boa captação através

do Fundo Municipal do
Idoso, possui um conselho
municipal atuante e tem
entidades parceiras do poder
público, que se adaptaram e
cumpriram as exigências para
a utilização destes recursos.
Com isso ganham os idosos
do nosso município”, avaliou
o prefeito Guilherme Ávila.

ENTIDADES CONTEMPLADAS
Casa Transitória André Luiz, Instituto Rosentino Bispo, Associação Barretense
Vida Nova, Vila dos Pobres - Associação das Missionárias Bertoline, Associação
Prom. da Família, APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Casa
de Convivência Dr. Mariano Dias, Associação Beneficente Nossa Senhora do
Rosário, Casa Assist. Espírita Nosso Lar, Fundação Lugar de Viver Feliz, Instituto
Cesalpina, Serviços de Obras Sociais – SOS e Instituto Esperança e Vida.
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Direito do Unifeb anuncia programação especial para XX Semana Jurídica
O curso de Direito do Centro Universitário da Fundação
Educacional de Barretos (Unifeb) traz, em comemoração à
vigésima edição da Semana
Jurídica, advogados, juristas
e profissionais de renome nacional e internacional, para
abordar temáticas relevantes
e atuais como reforma traba-

lhista, sistema prisional, direitos humanos, mercado de
trabalho, entre outros.
O evento, que acontece entre os dias 7 e 11 de maio, será
aberto aos alunos e profissionais da área e será o maior desde sua criação. A expectativa é
que o evento tenha o recorde
de participantes durante os

cinco dias. As inscrições devem ser realizadas antecipadamente na secretaria do curso.
Além de palestras e discussões, a XX Semana Jurídica irá
reunir e homenagear todos os
docentes e ex-docentes que fazem parte da história do curso
de Direito do Unifeb. Confira a
programação completa:

Barretos recebe o 10º Circuito Sesc de Artes
Dia 07/05 - ABERTURA:
Rogério Greco
TEMA: O SISTEMA
PRISIONAL
NO SÉCULO XXI
Rogério Greco é Procurador
de Justiça e atualmente exerce
suas funções junto à Procuradoria Especializada em Crimes contra a Vida. Membro fundador do
Instituto de Ciências Penais (ICP)
é autor de importantes obras do
atual cenário acadêmico-jurídico voltado ao Direito Penal.

Dia 08/05:
Eloísa de Souza Arruda
TEMA: DIREITOS HUMANOS E A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS REFUGIADOS
Eloísa de Souza Arruda é professora de Direito Processual Penal
da Pontifícia Universidade Católica de São Paula e atualmente
ocupa o cargo de Secretária Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania de São Paulo. Indicada pela ONU, atuou como Promotora de Justiça no Tribunal
Especial para Crimes Graves em
Timor Leste entre 2001 e 2002.

Dia 09/05:
Josley Soares
TEMA: REFORMA
TRABALHISTA E O
FUTURO DO DIREITO DO
TRABALHO NO BRASIL
Josley Soares é juiz do TRT da
2º região, autor e coordenador
das principais obras contemporâneas para carreiras jurídicas trabalhistas. É também
professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho dos
principais cursos preparatórios
de carreiras jurídicas do Brasil.

Seis municípios da região
de Ribeirão Preto recebem até
22 de abril atividades da 10ª
edição do Circuito Sesc de Artes. A programação gratuita - e
sempre em espaços públicos
- inclui espetáculos de circo e
teatro, oficinas de robótica e de
tipografia, entre outros.
O Circuito Sesc passará por 120 cidades paulistas,
com mais de 1 mil atrações,
envolvendo 400 artistas de
diferentes áreas e mais de
600 horas de programação. O
objetivo do projeto é levar a
população a entrar em contato
com a arte e ocupar os espaços públicos.
Em Barretos, o destaque
é o espetáculo “Coletivo na
esquina”, que dinamiza as
performances circenses com
mastro chinês, trapézio fixo,
malabares, lira, acrobacia de
solo e mão a mão.

O município também recebe o espetáculo “Orkestra Bandida”, que aborda o
universo gipsy e cigano do
Oriente Médio. Liderados
pelo multi-instrumentista Mário Aphonso III, os músicos
mesclam humor e o regionalismo brasileiro.
Já o grupo “Coletivo Tralha” realiza a oficina “Palavra

Forma”, com caixas de papelão de diferentes tamanhos e
estampadas, convidando o
público a construir estruturas,
levando em conta palavras,
formas e cores.
As atividades acontecem
sempre das 16 às 21h30 e
acontecerá na próxima sexta-feira, dia 20, na Praça Francisco Barreto.
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Vacinação contra a gripe tem início neste mês
A secretaria municipal de
Saúde inicia dia 23 de abril, a
vacinação contra gripe, dirigida a crianças entre seis meses e menores de cinco anos,
idosos acima de 60 anos,
gestantes, mães que tiveram
filhos há menos de 45 dias
(puérperas), trabalhadores de
saúde e indígenas.
A meta proposta pelo Ministério da Saúde é vacinar
90% desses públicos. Há ainda professores e os portadores
de doenças crônicas que, também, serão imunizados durante a Campanha Nacional de
Vacinação, mas que não estão
contabilizados por se tratar de
um público bastante variável.
Em Barretos, todas as
Unidades Básicas de Saúde
realizarão a vacinação até
o dia 1 de junho, conforme
o horário de funcionamento
de cada unidade. O dia “D”
da campanha acontecerá dia
12 de maio.
O público alvo da campanha é definido pelo Ministé-

Concurso Rainha Os Independentes
2018 anuncia premiação e nova data

rio da Saúde, com base nos
grupos com maior risco de

apresentar complicações decorrentes da gripe.

DOCUMENTAÇÃO

Para receber a vacina em qualquer uma das unidades de saúde de Barretos deve-se apresentar a carteira de vacinação e os seguintes documentos:
Idosos acima de 60 anos: carteira de identidade;
Crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade: carteira de vacinação
da criança, na ausência apresentar documento.
Grávidas: cartão de pré-natal ou exame que comprove a gestação independentemente da idade gestacional;
Mulheres até 45 dias após o parto: deverá apresentar qualquer documento que
comprove o parto (certidão de nascimento, carteirinha de gestante, documento
do hospital onde ocorreu o parto);
Portadores de doenças crônicas: as pessoas deverão levar a solicitação ou prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina (categoria de risco
clínico), não somente constar solicito vacina de gripe, (nesse caso com esse tipo
de laudo a vacina não será realizada se não especificar a doença). Para ver a lista
completa de doenças crônicas, veja a tabela abaixo.
Profissionais de saúde e professores: mediante identificação profissional. exemplo: crachá da instituição onde atua.

A vencedora do Concurso Rainha Os Independentes
2018 receberá como premiação R$ 4 mil. O desfile tem
nova data confirmada pela
organização da 63ª Festa do
Peão de Barretos - dia 19 de
maio – e acontecerá na praça
de alimentação do North Shopping Barretos, a partir das 20
horas, reunindo 10 candidatas
que representarão lojas do
empreendimento.
A rainha eleita, além da
premiação do concurso, estará
presente em todos os eventos

relacionados à Festa do Peão de
Barretos durante seu reinado, que
tem duração de um ano, recepcionando turistas e autoridades.
SOBRE A FESTA DO
PEÃO DE BARRETOS
A 63ª Festa do Peão de
Barretos acontece de 16 a 26
de agosto reunindo os maiores competidores do rodeio
nacional e internacional, os
principais campeonatos e
também grandes nomes da
música sertaneja no Brasil.
Entre os shows já confirmados pela organização, estão

a estrela internacional Shania
Twain, que sobe ao palco do
evento no dia 18 de agosto,
mesma data da Rainha da Sofrência, Marília Mendonça.
Anitta, Cleber & Cauan
e Jefferson Moraes estão na
programação do dia 16, quinta-feira. Simone & Simaria e
Jorge & Mateus se apresentam no dia 17 e no dia 19 estão Marcos & Belutti e Mano
Walter. Outras informações e
venda de ingressos online estão disponíveis no site www.
independentes.com.br

Fonoaudióloga do sindicato chama
atenção para os cuidados com a voz

Na próxima segunda-feira,
16 de abril, comemoramos o Dia
Mundial da Voz. A data tem por
objetivo chamar atenção da população em geral para os cuidados com
a voz, prevenindo doenças/patologias, ficando alerta as alterações
e até mesmo ao câncer de laringe,
que é um exemplo preocupante de
doença relacionada à voz.
Segundo a Fonoaudióloga do
Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Barretos, Flávia Sabino, a atenção é para todos em geral, mas especialmente às pessoas
consideradas “profissionais da voz”,
como por exemplo, os professores,
cantores, jornalistas, vendedores, entre outros, que tem na voz seu principal instrumento de trabalho.
“Ambos e assim como o restante
da população podem e devem estar
atentos aos cuidados básicos com a
saúde vocal, tendo em vista que os
excessos com a voz podem causar
danos para sua qualidade de vida”,
observou. “Alterações vocais que
permaneçam por 15 dias ou mais
precisam ser investigadas, por isso,
na dúvida, procure um fonoaudiólogo”, frisou a profissional.
Flávia Sabino atende associados e dependentes no Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de
Barretos às segundas feiras, a partir
das 13 horas. Para agendar horário
basta ligar 3321-2488.

FLÁVIA SABINO DÁ ALGUMAS DICAS IMPORTANTES:
l Beba muita água;
l Mantenha uma alimentação saudável;
l Coma alimentos como a maçã, por que ela é adstringente, ou seja,
limpa o trato vocal, onde se localiza as pregas vocais, que são as responsáveis pela produção da voz;
l Evite uso excessivo do ar condicionado, por que ele resseca a mucosa;
l Fale sem esforço e articule bem as palavras;
l Mantenha uma boa postura corporal ao falar ou cantar;
l Realize exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal;
l Utilize roupa confortável;
l Durma bem e tente utilizar algumas horas do seu dia para descansar, tentando poupar a voz, principalmente após utiliza-la no trabalho;
l Procure reduzir a quantidade de fala durante quadros gripais e crises alérgicas;
l Tente evitar falar por períodos longos, principalmente em ambientes ruidosos, onde aumenta a competição sonora;
l Reduza abusos vocais como pigarrear, gritar, falar muito alto e dar
gargalhadas altas;
l Evite ingerir leite e derivados, bebidas gasosas, cafeína e chocolate
antes de utilizar a voz como instrumento de trabalho;
l Evite ingerir álcool em excesso e fumar, que também fazem mal à
voz e aumentam o risco de câncer de laringe.

MASSA MOTOS

PEÇAS - SERVIÇOS
3322-8785 / 3324-1199
ito
Zez

JREIS

CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.
Projetos, Serviços e contruções em
Geral - Terraplanagem e pavimentação
17

(

98123-4581

Rua 22, Nº 1479
(esq. avenida 5) - Barretos

BEEF SHOP

Rua 20, nº 2381
Bairro: Fortaleza
Barretos-SP

Av. Quarenta e Três, 110
Centro, Barretos

(

3322-5522

vendseg@vendseg.com.br

3324-2724
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Aumenta número de mortes por pneumonia causada pelo vírus B da gripe
Na temporada 2017 de gripe, o vírus influenza B chamou
atenção: segundo dados do Ministério da Saúde, de 2016 para
2017, o número absoluto de
mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (m grave tipo
de complicação pulmonar) decorrentes do vírus B, aumentou
mais de duas vezes, passando de
59 casos para 152. Já o percentual de casos da síndrome pela
cepa B aumentou 13%, com 642
registros em 2016 contra 726 registros no ano passado.

Levando em consideração
que a circulação do vírus influenza é imprevisível, a forma
mais efetiva de se prevenir contra a doença é a vacinação. No
entanto, nem todas as vacinas
têm ampla proteção contra o vírus B, que, como visto, pode ser
o responsável por grande parte
dos casos de gripe. A influenza
B representa cerca de 25% das
cepas circulantes e causa epidemias aproximadamente a cada
2 a 4 anos, segundo estudos.
A vacina influenza trivalente

contém duas cepas A e uma B,
enquanto que a vacina quadrivalente proporciona maior proteção, pois contém uma cepa B
adicional, (duas A e duas B).
Nas campanhas nacionais
de imunização, são utilizadas as
vacinas trivalentes. As vacinas
quadrivalentes estão disponíveis
no Brasil desde 2015 em clínicas particulares e em campanhas
realizadas dentro de empresas
que oferecem o benefício da vacinação para os funcionários.

Exposição Agropecuária de Barretos será
inclusa no Calendário Turístico do Estado
O deputado Luiz Carlos
Gondim apresentou na Assembleia Legislativa um projeto
de Lei para que a Exposição
Agropecuária de Barretos seja
inclusa no Calendário Turístico
do Estado de São Paulo, a realizar-se anualmente, na primeira
quinzena do mês de junho.
A Exposição Agropecuária
de Barretos completa neste ano
de 2018, a 50ª edição de sucesso. A realização é de uma comissão organizadora e, com o
apoio do SIRVARIG (Sindicato
Rural do Vale do Rio Grande)
e da prefeitura de Barretos, foi
retomada em 2013, sendo que
desde 2002 não era realizada.
A propositura do deputado reforça que o Brasil tem
o maior rebanho bovino comercial do mundo, cerca de
200 milhões de cabeças. “A

presença do boi é tão natural
na paisagem brasileira que
parece que ele sempre esteve
aqui”, aponta o deputado.
Na justificativa do projeto de
Lei, o deputado relata a história
do pecuarista Tonico Carvalho,
que conhece bem o assunto, Na
Fazenda Brumado, em Barretos,
ele guarda pequenos tesouros
das importações comandadas
pelo pai, o pioneiro, Rubico
Carvalho, como fotos, documentos e o mapa que os pioneiros levavam para a Índia.
Em sua declaração Tonico
Carvalho fala que a experiência
com bovinos tinha tudo para
dar errado, “mas deu tão certo,
porque não sofremos influência
de colonização europeia e fizemos a maior pecuária do mun-

do com boi indiano e capim
africano. E tudo isso com tecnologia e ciência genuinamente
brasileira. No país o estudo dos
genes bovinos nasceu antes da
genética humana. Em 1967 a
USP de Ribeirão Preto desenvolveu o boi de proveta”.
Outro relato apresentado no
projeto de Lei é do presidente da
Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, Raysildo
Barbosa Lobo. Ele contou que
quando começou, na década de
70, os cientistas davam palestras
de melhoramento genético, uma
coisa que ninguém tinha o menor interesse na época.
Raysildo Barbosa Lobo
aprendeu a olhar o boi pelo microscópio e enxergar códigos da
saúde. Segundo ele, o grande

instrumento de melhoramento
genético é a inseminação artificial, porque ela permite que
touros geneticamente superiores
deixem milhares de descendentes. “Hoje os laboratórios controlam o pulso da vida, decidem
quando o sêmen deve dormir e
qual a hora do novo despertar”,
lembra Raysildo Lobo.
“É muito importante que
Barretos e o Estado de São
Paulo resgatem tão grandioso
evento, que já fez e faz tanto
sucesso, sendo considerado
um dos maiores do Brasil,
além do regate as tradições
do estradeiro, como a queima
do alho, danças típicas, catira,
músicas de raiz e os melhoramentos genéticos de ponta.”,
argumentou Gondim.

Era uma vez uma MP: a nova
lei trabalhista não vai mudar
Em 11 de julho do ano passado, por 50 a 26, o Senado aprovou
o projeto que deu origem à Lei
13.467, de “reforma” da legislação
trabalhista, que entrou em vigor em
11 de novembro. Para aprová-lo
sem mudanças, uma voz insistente, a do líder do governo, Romero Jucá (MDB-RR), acenava
com uma medida provisória que
“corrigiria” alguns pontos considerados preocupantes até pela
bancada alinhada ao Planalto.
A MP veio, mas está quase
indo embora, sem ser votada. E a
lei ficará do jeito que está. “O governo fez de conta que apresentou
um MP e deixou caducar”, resume
o senador Paulo Paim (PT-RS), em
reportagem da Rede Brasil Atual.
Embora a MP 808 ainda esteja
válida, pelo menos até o dia 23,
Paim observa que a medida “já foi
pro brejo”, uma vez que o próprio
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), disse que só colocaria o tema em votação até o
último dia 3. “Nós alertamos que
não ia votar coisa nenhuma”, afirma o parlamentar. Uma comissão

especial mista (Câmara e Senado)
chegou a ser criada, mas o presidente renunciou e até hoje o colegiado não tem relator.
Durante a tramitação em comissões do Senado, o governo
insistiu para que o projeto fosse
aprovado sem mudanças, porque caso contrário teria de voltar
para a Câmara. “Foi uma jogada
do Jucá para evitar que na Câmara esse assunto eventualmente travasse”, observa o analista
Antônio Augusto de Queiroz, o
Toninho, diretor do Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (Diap).
Em momento algum houve intenção real de mexer na Lei
13.467, acrescenta o analista. “Enviaram a MP para cumprir tabela,
sem nenhum compromisso para
implementar”, diz Toninho. “Eles
querem evitar qualquer tipo de risco de o tema voltar à pauta”. Entre
os itens questionados, estavam o
trabalho intermitente, a atividade
de lactantes ou gestantes em locais
insalubres e a jornada 12x36.
“A base do governo só votou

OPORTUNIDADE
Vendo Apartamento na Praia Grande,
área privilegiada da Vila Tupi, vista para
o mar, semi-mobiliado, um quarto, sala,
cozinha grande, banheiro com box, peq.
área de serviço. Armários embutidos, janelas de alumínio, cama casal, sofá em corino, geladeira e fogão, etc. R$135.000,00,
condomínio R$200,00, com wi-fi e vaga na
garagem, reservatório de água. Ligue (11)
98704-8805 fale com Cristina.

na reforma porque ele (Temer) iria
vetar sete, oito artigos. Atenuava,
mas não resolvia”, lembra Paim.
“Eu diria que eles acreditaram
no presidente, e o presidente não
cumpriu a parte dele. Deixaram-se enganar? Bobo não chega aqui
(no Senado)”, diz o parlamentar.
“Estavam jogando para a plateia”,
acrescenta o diretor do Diap.
O projeto do Executivo foi
aprovado na Câmara em abril. O
relator, deputado Rogério Marinho
(PSDB-RN), multiplicou o número de artigos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) alterados
pela proposta, e assim ficou – e
ficará. Paim ainda aposta em sua
proposta de Estatuto do Trabalho,
discutido em 18 audiências públicas. Ele anuncia a primeira versão
para meados de maio. Já Toninho
avalia que qualquer mudanças só
será possível em uma nova legislatura, com um governo eleito no
campo progressista.
Procurado, o senador Jucá não
respondeu. Sua assessoria diz que
ele “não quer” falar sobre o assunto.
Fonte: SPbancarios
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A informação com precisão e credibilidade

Fase semifinal da Copa Zona Sul acontece neste domingo
A Copa Zona Sul, torneio inter-bairros de Barretos, que tem apoio da secretaria municipal
de Esportes e Lazer, terá no próximo domingo, dia 15, os jogos das semifinais, que acontecem
no campo do CSU (Centro Social Urbano). Confira os jogos:
1° Jogo, às 8h30: Grande Horizonte x Nova Barretos
2° Jogo, às 9h30: Guarani x Santa Helena
TORNEIO
Pelo Torneio Plínio dos Santos – categoria Sub 17, mais três jogos serão disputados neste sábado, dia 14. Veja a rodada abaixo:
Estádio Paulinho Francisco dos Reis, sede da ADPM:
FUNDAÇÃO LVF x VILA NOGUEIRA
Toca do Lobo Azul, no bairro Paulo Prata:
AUDAX FC x CESALPINA ETERNO BEBÊ
Campo do Projeto Cavalgando Para o Futuro “Professor Piola”:
CENTRO RACIBE REZECK x ESPERANÇA E VIDA

Sebastião Santos participa da abertura oficial
da 15ª Taça Gospel de Futsal em Barretos
Torneio será disputado pelas congregações cristãs e ministérios evangélicos da cidade

O deputado estadual Sebastião Santos (PRB) participou da
abertura oficial da 15ª edição
da Taça Gospel de Futsal, realizada no dia 7 de abril, no CEMEPE do bairro Pimenta, em
Barretos. O evento é organizado pela Liga Esportiva Gospel.
A competição tem como objetivo a integração e participação de todas as igrejas evangélicas em um torneio de futebol,

mostrando grande afinidade e
parceria entre os jogadores e
fiéis de suas respectivas congregações. Ao todo, foram inscritas 20 equipes, com o único
objetivo, de levar a paz aos estádios e a palavra de Deus.
“A realização desse evento é
a união de todos os evangélicos,
pois somente com a fé conseguimos ajudar uns aos outros, além
dos jovens a se livrarem dos ví-

cios e dependências químicas”,
disse Sebastião Santos.
Prestigiaram o evento, o
Pastor Rodney Maria Silva,
presidente do conselho de
Pastores e Ministros Evangélicos de Barretos; o vice-prefeito, Vagner Chiappetti;
o secretário municipal de Esportes, Lilico, e o presidente
do Instituto Esperança e Vida,
Rosemir Rezende.

