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das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), remete aos nossos leitores este artigo, como opinião de duas grandes entidades brasileiras, 
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Maia garante que Câmara encerra aprovação 
da Reforma da Previdência nesta sexta-feira

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), afirmou nesta 
quinta-feira (11) que pre-
tendia votar os destaques ao 
texto principal da reforma da 
Previdência e que o segundo 
turno da votação deverá acon-
tecer nesta sexta-feira (12).

“Sou otimista, vamos en-
cerrar esse assunto nesta se-
mana”, afirmou. Para Maia, 

dificilmente o texto será de-
sidratado. “Para mim, todos 
que votaram a favor da refor-
ma tendem a defender o texto. 
Pode ter mudança em um ou 
outro ponto, mas não acredito 
que os deputados irão desidra-
tar o texto aprovado”, avaliou.

Questionado sobre se a re-
forma era do Congresso ou do 
Executivo, Maia minimizou a 
disputa. “O corpo principal da 

reforma veio do governo, mas o 
Congresso fez suas melhorias”.

Ele considerou que a refor-
ma continua mais dura do que 
a proposta pelo ex-presidente 
Michel Temer, sobretudo na 
regra de transição dos servi-
dores, embora as regras apro-
vadas nesta quinta-feira (11) 
sejam mais brandas do que a 
proposta original do ministro 
da Economia, Paulo Guedes.

Emocionado, Rodrigo Maia agradece votação expressiva na reforma da Previdência

Cartório Eleitoral realiza 
plantão de biometria neste sábado

O Cartório Eleitoral da 21ª 
Zona Eleitoral, que abrange os 
municípios de Barretos e Co-
lômbia, terá novo plantão para 

cadastramento biométrico neste 
sábado (13), das 8 às 13 horas.

Para o cadastro, é neces-
sária a apresentação de um 
documento original com foto, 
comprovante de residência e 
título de eleitor (se tiver).

O cartório fica na avenida 
15 entre ruas 18 e 20, no centro. 
Durante o mês de julho, a uni-
dade do Poupatempo, anexa ao 

Distrito do Ibitu realiza o Ibitu Rodeio Festival 2019
Anos atrás, o rodeio do Ibi-

tu esteve entre os 10 melhores 
rodeios do Brasil, consagrando 
vários nomes do rodeio, como 
Mara Magalhães, entre outros.

Por isso, um grupo de 
amigos do WatsApp resolveu 
reativar o evento, realizando 
a edição de 2018 e seguindo 
em frente, neste ano de 2019. 
A edição deste ano, iniciada 
nesta quinta-feira (11) tem 
encerramento marcado para o 
próximo domingo (14).

Segundo a VTR, os orga-

nizadores trouxeram tudo do 
bom e do melhor para esta 
edição de 2019, desde a es-
trutura até as tropas que estão 
entre as melhores do Brasil, 
como a Cia PRO Horse (Hen-
rique Prata), Cia Osmar Mar-
chi, Cia Velho Cowboy (Dir-
lei de Souza), além de outras.

Na parte musical, o evento 
apresenta shows de Cauê Ma-
chado nesta sexta-feira (12) e de 
Kadu Velasco no sábado (13).

A diretoria da VTR (Vete-
ranos do Rodeio Produções), 

North Shopping, fará o cadas-
tramento de eleitores que ainda 
não coletaram as digitais.

Os eleitores com pendências 
em eleições anteriores e que pro-
curarem o Poupatempo e/ou o 
cartório, apenas neste mês de ju-
lho, serão isentos do pagamento 
de multas. A determinação aten-
de portaria assinada pela juíza 
eleitoral, Fernanda Vazquez.

Jornalista é empossado 
governador assistente do Rotary

Igor Sorente ao lado do casal governador 
Sandra Pasquini e Cavichia Filho Página 6

é formada por Danilo Oliveira 
(presidente), Wyherlys Mathias 
(vice-presidente), Osmar Mar-
chi Filho (diretor de rodeio), 
Dirlei de Souza (diretor de ro-
deio), Reinaldo Figueiredo (di-
retor artístico e de estruturas) e 
Flávio Silva (tesoureiro).

O Ibitu Rodeio Festival 
2019 tem o apoio da prefeitura 
de Barretos, com o patrocínio de 
diversas empresas como Bavep, 
John Deere Colorado, Auto Pos-
to Guerra, Crystal, Sima Agrí-
cola, Zin Zin Mel, Alessandro 
Auto Center e Cabone.

Rio das Pedras realiza 
grande Quermessão neste sábado

A diretoria do Rio das Pe-
dras Country Club, liderada 
pelo presidente Luís Antônio 
Moschiar, o Boy, e pelo diretor 
social, Weverson Alves Morei-
ra, realiza os últimos prepara-
tivos para mais um tradicional 
QUERMESSÃO, após o gran-
de sucesso da Festa Junina.

O Quermessão do Riodas 
acontece neste sábado, 13 de 
julho, no salão nobre da sede 
de campo (foto), a partir das 
20 horas. A atração musi-
cal será do maior forrozeiro 

da região, LUIZ WALDO 
SHOW, da cidade de Monte 
Azul Paulista.

As mesas estão à venda na 
secretaria central do clube, no 
valor de R$ 80,00. Na mesa 
está incluso 1 frango assado + 
1 porção de amendoim torra-
do + 1 porção de batata frita. 
Os ingressos são a parte.

Sócios em dia com suas 
mensalidades têm entrada 
gratuita, enquanto que os tra-
dicionais visitantes pagam R$ 
30,00 o ingresso antecipado.
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Opinião

Antônio Tuccílio
Presidente da Confederação Nacional 

dos Servidores Públicos (CNSP)

Previdência: reformar ou reformar
Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Centro 

das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), remete aos nossos leitores este artigo, como opinião de 
duas grandes entidades brasileiras, Fies e Ciesp, este momento em que se discute a importância da recuperação 

da economia coma aprovação da reforma da Previdência e, consequentemente, a geração de empregos.
A população brasileira 

está envelhecendo. Segundo o 
IBGE, no ano 2000, a propor-
ção de idosos no país era de 
8,5%; hoje, já é de 13,8% e, em 
2033, serão 20% da população.

É uma enorme variação 
em um período relativamente 
curto, o que traz inúmeros de-
safios, como mais gastos pú-
blicos com saúde e previdên-
cia. Precisamos pensar, desde 
já, em meios de suprir essas 
novas demandas.

O problema mais urgente é 
o da previdência. Hoje, os gas-
tos com aposentadorias e pen-
sões já absorvem mais da me-
tade do orçamento do governo. 
Se nada for feito, em 15 anos 
consumirão 100%. Não haverá 
recursos para educação, saúde 
e segurança, por exemplo.

Por isso, reformar a pre-
vidência não é uma questão 
política, nem ideológica. É 
matemática. Precisamos ade-
quá-la às novas dinâmicas po-
pulacionais, justamente para 
garantir sua existência.

O maior pilar da proposta 
que está no Congresso é a idade 
mínima. Muitos de nossos vizi-

A economia não é para todos
Em maio, o presidente Jair 

Bolsonaro (PSL) sancionou pro-
jeto de lei que altera as regras de 
funcionamento dos partidos po-
líticos. Dentre elas, está a anistia 
das multas dos partidos que não 
aplicaram o mínimo legal do 
fundo partidário (5%) em ações 
que incentivam a participação 
de mulheres na política.

Até então, a Lei dos Parti-
dos Políticos, criada em 1995, 
obrigava a realizarem eventos 
e propagandas que estimulas-
sem a igualdade de gênero, 
prevendo multa pelo seu des-
cumprimento.

Bolsonaro chegou a vetar 
um artigo do projeto que de-
sobrigava as legendas de de-
volver aos cofres públicos as 
doações que receberam de ser-
vidores comissionados filiados 
às próprias siglas, mas a Câ-
mara o derrubou em seguida. 
Com a anistia, o governo deixa 
de receber os valores das mul-
tas – cerca de R$ 70 milhões - 
e cria um precedente perigoso.

Outra medida incoerente, 
considerando o discurso de 
austeridade, deu-se no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
que concedeu liminar no dia 
13 de junho de 2019, por una-
nimidade, para limitar o al-
cance do decreto que extingue 
todos os colegiados ligados à 
administração pública federal.

Estão inclusos os conselhos 
e comitês em que há partici-
pação dos cidadãos. A medida 
acabaria com aproximadamente 
700 colegiados e, consequente-
mente, economizaria recursos.

Ainda no que tange ao STF, 
vale lembrar que mesmo com 

nhos já adotam idades mínimas 
para aposentadoria superiores 
aos 60 anos. Casos da Argen-
tina, Uruguai, Chile, México, 
Colômbia e Venezuela.

Países desenvolvidos, como 
Estados Unidos, Espanha, Por-
tugal e Alemanha, têm idades 
mínimas superiores a 65 anos. 
É uma medida já consagrada.

Se nada for feito, podere-
mos chegar a uma situação de 
descontrole fiscal como na Gré-
cia, onde não foi feita reforma 
previdenciária e o problema se 
agravou de tal forma que foram 
cortados direitos adquiridos. 
Benefícios foram reduzidos em 
até 40% e o pagamento do déci-
mo terceiro salário dos aposen-
tados, suspenso. Não queremos 
nada disso por aqui.

Aprovar a Reforma da Pre-
vidência é muito importante. 
Tanto pela economia que trará 
aos cofres públicos, quanto pelo 
que significará em termos de au-
mento de confiança no país.

Economia é expectativa. 
Recebo investidores brasi-
leiros e estrangeiros que me 
dizem que aguardam que a 
questão previdenciária seja 

equacionada.
A aprovação da reforma 

irá disparar o gatilho de in-
vestimentos e do consumo 
que estão represados, à espe-
ra de um sinal robusto de que 
seremos capazes de salvar as 
contas públicas.

Todos aguardam a aprova-
ção da reforma para retomarem 
a normalidade de suas ativida-
des. Ela será o primeiro passo 
para começar a reverter esta 
situação de paralisia econômi-
ca do país, com o setor público 
sem capacidade de investir e o 
privado, em compasso de es-
pera, aguardando medidas que 
solucionem o problema fiscal 
e que dêem previsibilidade e 
confiança para que possam vol-
tar a investir e gerar empregos.

Houve muito ruído políti-
co, mas o resultado final está 
cada vez mais perto do dese-
jado. O presidente Jair Bolso-
naro deu prioridade à reforma, 
colocando o peso do governo 
em favor da aprovação.

O Ministério da Econo-
mia, liderado pelo ministro 
Paulo Guedes, teve o méri-
to de formular uma proposta 

consistente, que equaciona os 
principais problemas. Tam-
bém enfrentou o debate e con-
quistou apoio na sociedade.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, esteve empe-
nhado na aprovação do projeto 
desde o início. Já David Alco-
lumbre, criou uma comissão 
no Senado para acompanhar as 
discussões e buscar uma trami-
tação mais rápida da reforma. 
E, principalmente, deputados 
e senadores têm mostrado sen-
sibilidade diante do grave qua-
dro fiscal atual. Em resumo, 
as instituições trabalharam de 
forma eficiente.

A bola está na pequena 
área, sem goleiro. Agora, é 
empurrá-la para o gol, para 
que o Brasil volte a investir 
e gerar empregos, e a vida de 
milhões de pessoas melhore.

Após a Previdência, outras 
reformas precisarão ser feitas, 
para destravar o crédito, reduzir 
os juros e a burocracia, racio-
nalizar o sistema tributário, dar 
condições de inovação e de me-
lhoria do ambiente de negócios.

Temos que melhorar a 
educação, a saúde…a lista é 
imensa. Mas a Reforma da 
Previdência é o primeiro pas-
so. Sem ela, não iremos avan-
çar. É reformar ou reformar.

questionamentos do Ministé-
rio Público, além das críticas 
populares nas redes sociais, 
a Corte acertou a compra de 
medalhões de lagosta e vinhos 
importados e premiados para 
as refeições servidas aos seus 
integrantes e convidados, no 
valor R$ 481.720,88.

Considerando a real neces-
sidade de economia, faz sentido 
o governo abrir mão de multas 
que recheariam os cofres públi-
cos? Faz sentido manter um nú-
mero excessivo de colegiados, 
muitos dos quais são utilizados 
como cabides de emprego? Faz 
sentido gasto de quase R$ 500 
mil apenas com lagostas e vi-
nhos para um grupo restrito de 
privilegiados?

O que se vê, na prática, é 
um discurso de austeridade fis-
cal aplicado apenas em algu-
mas áreas e quando convêm, 
enquanto em outros setores é 
completamente ignorado.

A própria reforma da Pre-
vidência Social que está sendo 
votada no Congresso também 
tem como principal justificati-
va a economia de R$ 1 trilhão. 
Os cortes na educação, in-
cluindo nas bolsas de pesqui-
sas fundamentais para a cria-

ção de vacinas e tratamentos 
médicos, por exemplo, têm a 
mesma justificativa.

Curiosamente, Legislativo e 
Executivo apontam para os ser-
vidores públicos como os gran-
des responsáveis pelos gastos 
excessivos da verba pública.

Ao longo de anos, foi cria-
da uma narrativa para acabar 
com a reputação de tudo o que 
é público e criar imagem dos 
servidores como trabalhadores 
que ganham muito, mas traba-
lham pouco, quando na maio-
ria dos casos é o contrário.

Enquanto isso, os minis-
tros comem lagostas e os par-
tidos ficam mais ricos.

DIOCESE DE BARRETOS - CIRCULAR BISPO DE BARRETOS

Queridos irmãos e irmãs.
Há precisamente um mês 

ocorreu o lançamento do Pro-
jeto “Setorizar para Evange-
lizar” na Missa da Unidade 
Diocesana, na tarde de Pente-
costes, quando celebrávamos 
a festa do Divino Espírito San-
to, padroeiro de nossa diocese.

Trata-se de mais uma ini-
ciativa em nossa Igreja Particu-
lar para reavivar em todos nós 
o compromisso evangelizador, 
de ser uma “Igreja em saída”, 
uma “Igreja de portas abertas”, 
que esteja próxima das pessoas, 
vivendo lá onde elas vivem, 
compartilhando de suas dores 
e esperanças, comunicando a 
todos a alegria do Evangelho.

A inspiração e a luz que nos 
anima na realização deste pro-
jeto são as Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da 
Igreja do Brasil (2019-2023), 
publicadas recentemente.

As diretrizes nos chamam a 
atenção para o fato de que “mis-
são e comunidade são como 
dois lados da mesma moeda. A 
comunidade eclesial autêntica é 
necessariamente, missionária e 
toda missão se alicerça na vida 
de comunidade, e tende a gerar 
novas comunidades”.

Os bispos do Brasil pro-
põem a formação de comuni-
dades eclesiais missionárias 
nas Igrejas Particulares (dio-
ceses) de todo o Brasil; que te-
nham como pilares a Palavra, 
o Pão, a Caridade e a Ação 
Missionária. Cada pilar agru-
pa em torno de si as urgências 
anteriores: a iniciação à vida 
cristã e animação bíblica; a 

liturgia e espiritualidade; o 
serviço à vida plena e o estado 
permanente de missão.

O modelo inspirador para a 
elaboração das diretrizes e que 
deverá iluminar nossa ação, 
“é, e sempre será, a comuni-
dade dos primeiros cristãos, 
perseverantes na escuta dos 
apóstolos, na comunhão fra-
terna, na partilha do pão, nas 
orações e na missão (At 2,42; 
8,4). Trata-se de uma novidade 
sempre antiga, mas, ao mesmo 
tempo, sempre atual, que nos 
permite tirar do tesouro coisas 
novas e velhas - Mt 13,52”.

A comunidade-casa, assim, 
torna-se sinal de proximidade 
da Igreja na vida das pessoas. 
Torna-se um “Oasis de mise-
ricórdia” e, ao mesmo tempo 
uma indicação para a missão: 
“Quem está dentro é chamado 
a sair e ir ao encontro do outro 
onde quer que ele esteja. Ela 
nunca poderá ser compreen-
dida como casa de irmãos se 
fechar portas para as pessoas 
mais vulneráveis”; porém não 
basta abrir as portas para aco-
lher quem vier, em uma atitu-
de de espera dos que chegam. 
É preciso ir ao encontro do ou-
tro onde quer que ele esteja”.

O Projeto “Setorizar para 
Evangelizar”, na verdade, re-
toma aquilo que muitas de 
nossas paróquias fazem já há 
anos. Agora é momento de 
fazermos juntos, como Igreja 
que caminha e espera alcançar 
o Reino de Deus.

Dom Milton Kenan Júnior
Bispo diocesano de Barretos
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DUDUCA & DALVAN NA QUEIMA DO ALHO

Uma das duplas mais populares das décadas de 70 e 80 está de volta 
ao cenário musical e faz show durante o mais tradicional concurso gas-
tronômico do país: a Queima do Alho. Duduca & Dalvan será a atração 
principal do palco que recebe ainda violeiros de todo Brasil, no dia 18 
de agosto. O tradicional Concurso da Queima do Alho faz parte da 2ª 
edição do Festival Queima do Alho no Interior e Litoral Paulista, projeto 
incentivado pelo (PROAC/ICMS) Programa de Ação Cultural do Estado 
de São Paulo e que tem o apoio do Açúcar Caravelas.

A bela Ana Laura Coqueiro celebrou seus 15 anos terça-feira 
(2), mas o seu baile de debutante aconteceu no sábado (6). 

Esse momento mágico foi celebrado ao lados dos padrinhos 
coruja, Claudinei e Elessandra, dos pais, familiares e amigos. 

Felicidades!!! (foto: Lindomar Argolo)

Amanhã (13) Sandra Balugani comemora mais um aniversário, 
e o carinho fica por conta do marido Marcelo (foto), das filhas 
Marcella, Giovanna e Beattriz, e os cumprimentos dos demais 

familiares e amigos. Tudo de bom!!!

Parabéns para Ana Giulian Girardi que completou 
mais um ano de vida terça-feira (9). O dia especial foi 

cheio de beijos e abraços dos filhos, Maria Cecília, 
João Pedro e Maria Luiza (foto). Tudo de bom!!!

Jhonny Barboza tem 
viajado bastante 
pelo Brasil afora, e 
em suas viagens tem 
conhecidos luga-
res maravilhosos. 
Na foto ele está na 
Floresta Amazônica 
– Rio Amazonas, e 
teve o privilégio de 
ter em suas mãos 
um bicho-preguiça. 
Sucesso!!!

Mariana Roberti é a primeira barretense a vencer o Miss 
Rodeio Brasil. Foi também vencedor o catanduvense Oséias 

Alexandre, que levou para casa o título de Mister Rodeio 
Brasil 2019. O concurso aconteceu no último dia 06, no North 

Shopping, numa realização da Agência Milton Figueiredo.

Ontem (11) foi dia de festa em torno de Kelvin Loureiro, 
que passou a data recebendo as felicitações dos 

familiares e amigos, e o carinho dos filhos, Bernardo Levy e 
Laura Helena, e da esposa Brena Lee. Parabéns!!!

Sábado (13/07), 
o super goleiro 

Diego Alcân-
tara Junqueira 
completa mais 

um ano de vida. 
Além da festa 

de aniversário, 
o super atleta 

está feliz da 
vida, pois ga-
nhou o troféu 

de goleiro me-
nos vazado na 
categoria sub 

12 da Copa AME 
de São José do 

Rio Preto. 
Parabéns!!!

As amigas Fabíola Correia e Samantha Lima foram clicadas 
noite dessas curtindo música boa no Samaúma. Sucesso!!!

Flash em Maicon 
Zanon que está 

de férias, e o 
local escolhido 

para passeio, 
lazer e descan-

so foi a Bahia, 
especificamen-

te em Arraial 
d’Ajuda, Tranco-

so. Na foto, ele 
exibe boa forma 

na praia dos 
Coqueiros.
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Comissão de Inquérito do Instituto de 
Previdência realiza primeira reunião

CPI deve investigar desvio de verba e situação financeira do Instituto de Previdência de Barretos
Os vereadores que inte-

gram a CPI do Instituto de 
Previdência realizaram a pri-
meira reunião na Câmara Mu-
nicipal e definiu as funções 
que serão exercidas pelos in-
tegrantes da Comissão.

O vereador  Euripinho (PDT) 
será o presidente; Aparecido Ci-
priano (PP) o relator e Raphael 
Dutra (PSDB) membro.

Os vereadores também 
confirmaram que a CPI vai 
trabalhar normalmente du-
rante o mês de julho, perío-
do de recesso da Câmara. Os 
vereadores vão solicitar que o 
Instituto de Previdência enca-
minhe cópia da folha de paga-
mento e descrição da compo-
sição administrativa do órgão.

O objetivo é apurar o des-
vio de R$ 2 milhões do Ins-

O Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da Se-
cretaria da Fazenda e Pla-
nejamento, realizou nesta 
quinta-feira (11), na Câma-
ra Municipal de Barretos, 
as Audiências Públicas para 
formulação do Plano Pluria-
nual - 2020/2023 e da Lei 
Orçamentária Anual 2020.

As audiências acontece-
rão nas 16 Regiões Admi-
nistrativas do Estado de São 
Paulo. Depois de Barretos, as 
próximas audiências públicas 
acontecem nas regiões Cen-
tral (Araraquara), Presidente 
Prudente, Marília e Bauru.

Para o secretário da Fa-
zenda e Planejamento, Hen-
rique Meirelles, as audiências 
asseguram a transparência do 
Orçamento, dão voz à popu-
lação e ajudam o Governo do 
Estado a priorizar as deman-
das de cada região.

“A interação entre o go-
verno e os cidadãos é funda-
mental para o aprimoramento 
da gestão pública do Estado. 

É através do debate, da troca 
de ideias, de críticas constru-
tivas e da transparência abso-
luta, que a máquina pública 
funcionará de maneira ade-
quada; por isso, é de extrema 
importância a participação da 
sociedade nesse processo”, 
afirmou o secretário.

As reuniões são com-
postas por apresentações 
técnicas e por participação 
popular. As demandas apre-
sentadas serão registradas e 
encaminhadas aos diversos 
setores de governo, e, poste-
riormente, serão publicadas 
nos portais da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento e da 
Transparência Estadual.

INTERNET
Além das edições presen-

ciais, no mesmo período a 
Secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento também disponibi-
lizará a participação popular 
on-line nos endereços www.
saopaulo.sp.gov.br, www.fa-
zenda.sp.gov.br e www.pla-
nejamento.sp.gov.br.

Os convênios assinados 
neste mês de julho entre a pre-
feitura de Barretos e as entida-
des que trabalham com edu-
cação infantil, cadastradas no 
município, prevêem repasses 
de até R$ 4.300,00 por crian-
ça matriculada, a partir de 
agosto deste ano, valor com 
base nos recursos repassados 
pelo FUNDEB por aluno.

Um aumento significativo 
no repasse, que vai permitir o 
aumento real do atendimento, 
que hoje é de 532 crianças, de 
zero a três anos de idade, aten-
didas por essas entidades atra-
vés do convênio com a Secre-
taria Municipal de Educação.

Desde 2017, quando houve 
a garantia de isonomia entre 
todas as entidades de educação 
infantil conveniadas (que pas-
saram a receber o mesmo va-
lor por aluno), o aumento vem 
acontecendo de maneira gra-
dativa, chegando a 222,73% 

O novo diretório do Partido 
Liberal (PL) de Barretos rea-
lizou reunião na última quar-
ta-feira (10) na Câmara Muni-
cipal de Barretos, onde foram 
apresentados os novos filiados e 
novos membros, bem como dis-
cutido o pleito eleitoral de 2020: 
proporcional e majoritária.

O presidente do PL barreten-
se, Paulo Correa, explanou aos 
novos membros a história do 
Partido no município e destacou 
o início do calendário eleitoral.

“Essas reuniões são essen-
ciais para analisar a situação 
do PL a nível municipal”, dis-
se. “Ao longo de sua história 
em Barretos, o partido tem 
colaborado bastante no desen-
volvimento de nosso municí-
pio”, finalizou Correa.

Na oportunidade, o tesou-
reiro Luiz Antônio de Matos 
destacou que o encontro muni-
cipal tem como objetivo ava-
liar as diretrizes do PL para o 
próximo ano. “O partido tem 

nomes para disputar a cadeira 
de prefeito em 2020”, disse.

A reunião contou com a 
presença do presidente do di-
retório barretense, Paulo Cor-
rea, do vice presidente Jorge 
Roberto Coutinho, do secre-
tário Giovane Alves Nunes, 
do tesoureiro Luiz Antônio de 
Matos e dos membros Ival-
do Rodrigues, Marco Antô-
nio Rosa, Nelson Adamo Jor-
ge Neto, Luciano de Souza e 
Maria Alice de Carvalho.

tituto de Previdência do Mu-
nicípio de Barretos, praticado 
por um servidor da autarquia, 
bem como a real situação fi-
nanceira que o instituto apre-
senta atualmente

O prazo para que a CPI 

conclua os trabalhos é de 120 
(cento e vinte) dias, contados 
a partir de 18 de junho. O pe-
ríodo pode ser prorrogado, 
uma única vez, por mais 60 
(sessenta) dias.

Todas as regras sobre as 

Comissões Parlamentares de 
Inquérito são determinadas 
pelo Regimento Interno da 
Câmara de Barretos. A norma 
descreve que as CPIs possuem 
poderes de investigação pró-
prios das autoridades judiciais.

Governo do Estado inicia 
audiências públicas 
para montagem do 

orçamento do governo
Primeira reunião foi realizada nesta quinta-feira 

(11), na Câmara Municipal de Barretos

Verba da Educação para entidades 
parceiras é mais que dobrada em dois anos

em alguns casos, como da en-
tidade Nossa Casinha, que re-
cebia o menor valor por aluno 
em 2017, de R$ 1.930,54.

“A remuneração mais jus-
ta motiva a continuidade dos 
trabalhos e garante ainda mais 
qualidade, uma vez que fun-
cionários trabalham com ale-
gria”, ressaltou a presidente da 
entidade, Madalena Almado.

O prefeito Guilherme Ávi-
la destacou o importante tra-
balho realizado pelas seis en-
tidades conveniadas. “Temos 
investido muito na educação, 
pois temos a certeza de que 
esse é o caminho para uma 
Barretos melhor, num futu-
ro próximo. A rede municipal 
vem recebendo elogios com 
o material didático Anglo e 
com a qualidade das escolas, 
que receberam novos móveis, 
equipamentos e reformas”, 
disse o prefeito.

“Mas o trabalho realizado 

Partido Liberal de Barretos reúne seu novo diretório

pelas entidades na educação 
infantil é fundamental para 
a cidade, pois supre uma de-
manda grande com qualida-
de; por isso, reconhecer esse 
trabalho é investir com verbas 
mais justas”, frisou o prefeito.

“Reconhecemos e enalte-
cemos o importante trabalho 
desenvolvido pelas nossas en-
tidades e essa valorização tem 
como finalidade  continuar 
oferecendo educação de qua-

lidade para todos as crianças 
do município”, reforçou a se-
cretária municipal de Educa-
ção, Valéria Recco.
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Jovens talentos de todo o 
país já podem fazer sua ins-
crição para participar do 4º 
Barretos Kids, Festival Infan-
tojuvenil de Música Sertane-
ja, que acontece no Rancho do 
Peãozinho, durante a Festa do 
Peão de Barretos.

Podem participar cantores ou 
duplas que serão divididos em 
duas categorias: crianças de 6 a 
12 anos e jovens de 13 a 17 anos.

As inscrições são gratui-
tas e devem ser realizadas até 
o dia 7 de agosto pelo e-mail 
barretoskids4@gmail.com ou 
pelo telefone/WhatsApp (17) 
98108-3682.

4º BARRETOS KIDS
O 4º Barretos Kids aconte-

ce no dia 17 de agosto, às 10 Rafael Lemos e Carol Ceconeto foram os vencedores da 3ª edição do Festival (Foto: Divulgação)

Abertas as inscrições para o 4º Festival Infantojuvenil de Música Sertaneja
Barretos Kids acontece durante a 64ª Festa do Peão de Barretos e 

os interessados podem se cadastrar até o dia 7 de agosto
horas, no Rancho do Peãozi-
nho, durante a 64ª Festa do 
Peão de Barretos. O festival 
foi criado com o objetivo de 
encontrar e dar visibilidade 
para jovens talentos da mú-
sica sertaneja. Os vencedores 
das duas categorias receberão 
premiações em dinheiro.

SOBRE A FESTA DO 
PEÃO DE BARRETOS

A Festa do Peão de Barre-
tos chega à sua 64ª edição e 
acontece de 15 a 25 de agos-
to. São mais de 100 shows 
durante os 11 dias de evento, 
com os principais nomes do 
universo sertanejo, como o 
projeto AMIGOS (reunindo, 
no mesmo palco, Zezé di Ca-
margo & Luciano, Chitãozi-

nho & Xororó e Leonardo), 
Simone & Simaria, Gusttavo 
Lima, Fernando & Sorocaba, 
além de espaço para outros 
ritmos como o swing baiano 
de Ivete Sangalo.

Na programação esportiva 
tem rodeio todos os dias nas 
modalidades Touro, Cavalo/
cutiano, sela americana e ba-
reback, Três Tambores, Team 
Penning e Working Penning.

A tradição dos peões de 
boiadeiro é mantida com o 
Concurso Queima do Alho, 
Concurso do Berrante, apre-
sentações de catira e um pal-
co destinado somente à moda 
de viola, o Raízes Sertanejas. 
Para saber mais sobre o evento 
acesse independentes.com.br.
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O jornalista Igor Sorente foi 
empossado governador assis-
tente do Distrito 4480 do Ro-
tary Internacional. A cerimônia 
aconteceu no dia 29 de junho 
em Fernando Prestes (SP), du-
rante a posse do casal governa-
dor Antônio Orlando Cavicchia 
Filho e Sandra Pasquini. 

Com o lema “O Rotary co-
necta o mundo”, Sorente assu-
miu a função ao lado de Maria 
Ofélia Gontijo Jorge. Eles serão 
o elo entre os clubes e o distrito. 
Os relacionamentos que formar 
com os líderes de clubes tor-
nam o Rotary mais forte.

Cidadão dinâmico, cuja vi-

são busca sempre o melhor para 
a comunidade, Sorente iniciou 
sua vida rotária em maio de 
2013 e durante esse tempo, com 
justos méritos, ocupou a presi-
dência do Rotary Club de Barre-
tos em duas gestões, tendo sido, 
também, secretário e conselhei-
ro das novas gerações.

As inscrições estão abertas 
na sede da secretaria munici-
pal de Cultura, no antigo pré-
dio do Fórum, no centro

Duplas de violeiros da ci-
dade de Barretos já podem se 
inscrever na segunda edição 
da “Violeira Gedeão da Viola”, 
evento que incentiva a preserva-
ção da cultura caipira, homena-
geando um dos mais importan-
tes violeiros de todos os tempos.

A disputa acontece na pró-
xima sexta-feira e sábado, 
19 (eliminatória) e 20 de ju-
lho (final), no Recinto Paulo 
de Lima Corrêa, a partir das 
19h30. São 12 vagas para du-
plas da cidade, que tenham 
um trabalho inédito no estilo 
sertanejo raiz, também deno-
minado música caipira.

As inscrições podem ser fei-
tas na sede da secretaria muni-
cipal de Cultura, na esquina da 
avenida 15 com a rua 18, antigo 
prédio do Fórum, no centro da 
cidade, das 8 às 14, gratuita-

A Trouw Nutrition, líder 
global em nutrição animal, 
também é movida pelos valo-
res de cuidado e colaboração.

Esse propósito levou a em-
presa a firmar parceria com 
o Hospital de Amor de Bar-
retos), assumindo o compro-
misso social de doar parte do 
seu faturamento para ajudar a 
custear a manutenção do hos-
pital, que deve atender mais 
de 200 mil pessoas em 2019.

“Visitamos recentemente o 
Hospital de Amor. Foi um dos 
dias mais felizes que já vivi. A 
visita ao hospital mostra como 
a dedicação e a perseverança de 
pessoas transforma o mundo. 
Impossível não ter o coração 
tocado. Estamos envolvendo 
a empresa nesse projeto. Um 
percentual das vendas da linha 
Bellman será repassado à ins-
tituição. Além disso, também 
abrimos a possibilidade de os 
colaboradores da Trouw partici-
parem. A grata surpresa: somen-
te no dia do anúncio dessa par-
ceria, nada menos do que 167 
profissionais passaram a contri-
buir com o Hospital de Amor”, 
informou Stefan Mihailov, pre-
sidente da Trouw Nutrition para 
a América Latina. 

Em 2018, o Hospital de Amor 
atendeu 192.215 pacientes, fez 
948.842 procedimentos, realizou 

Jornalista é empossado 
governador assistente do Rotary

Cerimônia de posse aconteceu no dia 29 de junho em Fernando Prestes, São Paulo

Trouw Nutrition doará parte da 
receita de vendas da linha Bellman 

para o Hospital de Amor de Barretos

23.732 internações, fez 102.258 
quimioterapias e ofereceu 9.500 
refeições gratuitas servidas dia-
riamente, além ofertar 587 leitos 
em 11 alojamentos institucionais 
para acomodar os pacientes ca-
rentes e acompanhantes de cida-
des mais distantes. 

“Esses números e muitas 
outras ações somente são pos-
síveis pelas doações. O agro-
negócio é o campeão de doa-
ções para o Hospital de Amor. 
Ainda assim, a instituição tem 
custo mensal de R$ 38 milhões 
e recebe R$ 15 milhões do 
SUS e depende muito das doa-
ções. A Trouw Nutrition e os 
seus colaboradores estão con-
tribuindo com uma pequena 
parcela e esperamos motivar 
outras organizações a também 
contribuir para essa obra assis-
tencial maravilhosa”, ressaltou 

Stefan Mihailov.
Há 57 anos o Hospital de 

Amor (nova denominação do 
Hospital do Câncer de Barre-
tos) promove tratamento huma-
nizado, gratuito e de excelência 
para pacientes oncológicos.

“Em momentos difíceis, o 
acolhimento faz-se necessário 
e traz esperança. A Trouw Nu-
trition acredita que um futuro 
sustentável, com preocupação 
social, só é possível através do 
envolvimento de pessoas mo-
tivadas. Para isso, trabalhamos 
para engajar fornecedores, 
funcionários, familiares, clien-
tes e as comunidades onde es-
tamos presentes, para atingir 
os objetivos comuns de cola-
boração com as pessoas mais 
necessitadas, no caso atendi-
das pelo Hospital de Amor”, 
disse o presidente da empresa.

Recinto recebe segunda edição 
da “Violeira Gedeão da Viola” 

mente. Os integrantes da dupla 
devem apresentar apenas os do-
cumentos pessoais.

Serão aceitas as 12 primei-

ras inscrições. Caso o número 
disponível não seja preenchi-
do, será aberta nova chamada 
para duplas de outras cidades.
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Até recentemente, o Institu-
to de Identificação de São Pau-
lo (IIRGD) não aceitava a co-
leta biométrica de crianças com 
idade inferior a cinco anos. O 
procedimento para elas precisa-
va ser feito com tinta nos dedos 
carimbados no papel, como era 
antigamente para todos os ci-
dadãos, antes da introdução da 
coleta biométrica digital.

Agora, com a disposição 
do Governo de São Paulo de 
eliminar o uso de papel em 
todos os órgãos públicos es-
taduais, o Instituto de Iden-
tificação baixou uma nova 
orientação técnica, que já está 
sendo seguida em todas as 73 
unidades do Poupatempo no 
Estado de São Paulo.

Pesquisa de taxa de juros 
da Fundação Procon-SP, ór-
gão vinculado à Secretaria da 
Justiça e Cidadania, constata 
que, nenhuma instituição fi-
nanceira pesquisada alterou 
a taxa de empréstimo pessoal 
e no cheque especial a taxa 
média apresentou queda de 
0,02% em relação a junho.

O levantamento, realizado 
em 1º de julho, envolve os se-
guintes bancos: Banco do Bra-
sil, Bradesco, Caixa Econômica 
Federal, Itaú, Safra e Santander.

No empréstimo pessoal a 
taxa média dos bancos pesqui-
sados foi de 6,32% ao mês, a 

Desde a última quarta-fei-
ra (10), 90 dos 96 serviços do 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) podem ser fei-
tos sem sair de casa, por meio 
do aplicativo e do site Meu 
INSS, ou pelo telefone 135, 
segundo o instituto.

Com os serviços automa-
tizados, não será preciso falar 
com um atendente, na maioria 
dos casos. O objetivo é agilizar 
o atendimento e reduzir o tem-
po de espera, segundo o INSS.

Cerca de 670 mil aten-
dimentos por mês que antes 
eram feitos, presencialmente, 
poderão ser realizados pela 
internet ou por telefone.

Apenas 6 serviços do 
INSS continuam sendo fei-
tos apenas presencialmente: 
Perícia médica; Avaliação 
social; Vista ou carga de 
processos (consultas ao pro-
cesso); Realização de prova 
de vida; Devolução de docu-
mentos e Outros cumprimen-
tos de exigências.

“Esses seis que restam são 
os serviços em que é muito 
importante a presença do cida-
dão. Não é possível digitalizar 
uma perícia médica, por exem-
plo”, disse Castro Júnior, dire-
tor de Atendimento do INSS.
BENEFÍCIO PODE SAIR 

EM POUCAS HORAS
Alguns benefícios, como a 

aposentadoria, podem ser li-
berados poucas horas após o 
trabalhador dar entrada no pe-
dido, se todos os dados estive-
rem no sistema, afirmou o di-
retor de Atendimento do INSS.

Quase todos os serviços do INSS podem 
ser acessados por telefone e internet

Crianças menores de 5 anos agora também 
fazem coleta biométrica na hora de tirar o RG

Tirar o RG de crianças de até 5 anos ficou mais fácil, graças a uma mudança no procedimento de coleta das impressões digitais
A nova norma estabelece que 

as crianças, independentemente 
da idade, terão a coleta eletrôni-
ca padrão das digitais na hora de 
tirar o RG. Em 2017 e 2018 mais 
de 820 mil crianças de até 5 anos 
tiraram o RG no Estado de São 
Paulo, segundo dados do Institu-
to de Identificação.

“Além da economia de pa-
pel, os arquivos digitais tam-
bém facilitam a busca de in-
formações no sistema, dando 
mais agilidade para os servi-
ços de pesquisa”, afirma André 
Arruda, diretor presidente da 
Prodesp, empresa de Tecnolo-
gia da Informação do Estado, 
que gerencia os postos Poupa-
tempo e que está implantando 
o programa SP Sem Papel na 
administração estadual.

Ele explica que o RG de 
bebês e crianças é um docu-
mento que proporciona segu-
rança em todos os casos em 
que a identificação é necessá-
ria - em hospitais, escolas ou 
na hora de abrir uma caderne-
ta de poupança, por exemplo.

O RG, diferentemente da 
Certidão de Nascimento, tem 
foto e impressões digitais, 
além de ser mais fácil de car-
regar que a Certidão de Nasci-
mento. A primeira via do RG 
é gratuita e a segunda via tem 
uma taxa de R$ 39,80.

Se antes de pedir a emissão 
do RG os pais providenciarem 
o CPF da criança, a Carteira 
de Identidade já terá impresso 
o número do cadastro de pes-
soa física, que valerá durante 

toda a vida para assuntos liga-
dos à Receita Federal.

Atualmente as Certidões 
de Nascimento já trazem o 
CPF, mas o número também 
pode ser gerado no Poupatem-
po na hora de emitir o RG.

As Carteiras de Identidade 
das crianças pequenas trazem, 
no espaço da assinatura, o avi-
so de que o portador está “im-
possibilitado de assinar”. A 
foto é tirada no Poupatempo 
com câmeras digitais.

Em geral, os atendentes 
precisam fazer certo esforço 
para atrair a atenção dos be-
bês. É comum o uso de bichi-
nhos de pelúcia ou até mesmo 
com materiais recicláveis ou 
vídeo de algum desenho ani-
mado na tela do celular.

“A concessão automática de 
benefícios também já é uma rea-
lidade no INSS. 80% dos pedi-
dos de aposentadorias por tempo 
de contribuição, por exemplo, 
são feitos pelo Meu INSS, auto-
maticamente, possibilitando res-
posta ao segurado em até 24h”, 
afirmou, em junho, o presidente 
do INSS, Renato Vieira.

TEMPO DE ESPERA 
AINDA É ALTO

No mês passado, o tempo 
médio de espera no INSS foi 

de 116 dias, segundo Castro Jú-
nior. Por lei, o instituto tem até 
45 dias como limite para dar a 
resposta. Esse tempo é contado 
desde a entrada com o pedido 
até o primeiro pagamento.

Apesar disso, o diretor afir-
ma que a média caiu em rela-
ção ao mês anterior, quando foi 
de 140 dias, e que o trabalho 
é para “trazer tudo para a nor-
malidade” até o final deste ano, 
inclusive, com o aumento da 
automatização dos processos.

Procon-SP divulga pesquisa 
de taxas de juros de julho
Cheque especial tem pequena queda

mesma constatada no 
mês anterior. Nenhum 
banco da amostra mo-
dificou a taxa do em-
préstimo pessoal.

No Cheque Espe-
cial a taxa média foi 
de 13,51% ao mês, uma redu-
ção de 0,02 ponto percentual 
em relação a junho.

A única alteração verificada 
na taxa de cheque especial foi 
promovida pela Caixa Econô-
mica Federal, que reduziu sua 
taxa de 13,55% para 13,45% 
ao mês, representando queda de 
0,10 pontos percentual em rela-
ção ao mês anterior.

Especialistas do Procon-
-SP alertam que, apesar do 
resultado desta pesquisa, os 
juros continuam ainda mui-
to elevados. O consumidor 
deve ficar atento e não ceder 
aos impulsos, principalmente 
diante das facilidades ofereci-
das pelos bancos, como crédi-
tos pré-aprovados e aumentos 
do limite de cheque especial.
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Malhas de Barretos vence ADPM Ribeirão e avança em terceiro na Liga Regional

A equipe de Malhas de Bar-
retos, representada pela Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Lazer, venceu no último domin-
go (7), por 12 x 0, na cancha do 
Conjunto Poliesportivo Munici-
pal Rochão, a representação da 
ADPM Ribeirão Preto, em jogo 
válido pela Liga Regional.

O placar foi construído pelas 
quatro duplas barretenses que 
venceram suas partidas: Cláudio 
e Julio (48 x 18), Emílio e Neto 
(48 x 16) – Chicão substituiu 
Emílio no sexto lance; Vicente e 
Marcos Curral (54 x 22) e Ha-
roldo e Airton (64 x 10).

Com a vitória, o time barre-
tense avançou para as semifinais 
da competição ocupando a tercei-
ra colocação com 81 pontos. Nes-
ta fase o Mogiana terminou em 
primeiro com 86, seguido do Vila 

Barretos Dois e Turma do Flavinho disputam 
a final do Campeonato Municipal de Futsal

Ao vencerem, respectivamente, o Atletas de Christo por 5 x 3 e Nogueira Companhia do Esporte pelo mesmo 
placar, as equipes da Turma do Flavinho e Barretos Dois conquistaram as vagas para a final do Campeonato 
Municipal de Futsal. Os jogos foram disputados no último sábado (6), no Rochão. A final será disputada neste 
sábado, 13 de julho, também no Rochão. Na preliminar, às 14 horas, acontece a disputa pelo terceiro lugar. Esta é 
a 24ª edição do certame, realizado pela prefeitura de Barretos, por meio secretaria municipal de Esportes e Lazer.

Jiu-Jitsu de Barretos conquista sete 
medalhas no Open Arena em Monte Alto

Sob direção técnica do professor Ítalo Luzitano, a equi-
pe de Jiu-Jitsu de Barretos - Team Luzitano, conquistou sete 
medalhas (três de ouro, três de prata e uma de bronze), na se-
gunda etapa do Circuito Open Arena de Jiu-Jitsu, disputado 
em Monte Alto, no último sábado (6).

Veja o desempenho individual dos atletas: OURO: Ro-
gério Nogueira - Adulto – faixa roxa – peso pena + absoluto 
(duas medalhas). Vinícius Mathias - Master – faixa marrom 
– peso leve (uma medalha). PRATA: Karina Arantes - Infantil 
8 - 9 anos feminino  - até 40 kg todas as faixas. Carlos Arantes 
- Master – Faixa roxa até 85 kg. Juliano Paixão - Master – fai-
xa roxa acima de 90 kg. BRONZE: Lucas Barros - Infantil 8 e 9 anos  - até 32 Kg todas as faixas.

Virgínia, da ambos de Ribeirão 
Preto, com 83 pontos. A quarta 
colocação ficou para Jardinópolis, 
com 77 pontos, equipe que folgou 
na rodada, que teve ainda: Mogia-
na 12 x Jabotical 0 e Vila Virgínia 
10 x Sertãozinho 2.

A semifinal terá início somen-
te após os Jogos Regionais, que 
acontecem em Franca, neste mês. 
Barretos enfrentará o Vila Virgínia 

em dois jogos, sendo que o primei-
ro acontece na cancha do Rochão, 
no dia 28 de julho. O jogo de volta 
será no dia 4 de agosto. 

Dirigida pelo técnico e jo-
gador Haroldo, a equipe bar-
retense é formada por Airton, 
Ticão, Vicente, Neto, Emílio, 
Edson, Claudio, Júlio, Curral 
Renato, Rodrigo, Zé Carlos e 
Divino. (Foto: O Sertanejo)




