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“É UMA PÁSCOA PARA O SENHOR” - O bispo diocesano de Barretos, dom Milton Kenan Júnior, como em todos os meses, divulgou neste início 
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Circuito Sesc de 
Artes acontece 

nesta sexta-feira 
em Barretos

Empresários aguardam posição dos 
vereadores e da prefeitura para remodelação 

do centro comercial de Barretos
Revitalização do calçadão foi marcada para começar em abril com recursos próprios da prefeitura 
A remodelação do cen-

tro comercial de Barretos e 
a consequente revitalização 
do calçadão foi marcada para 
começar em abril com recur-
sos próprios da prefeitura. A 
informação é do diretor da 
ACIB, empresário Gustavo 
Miziara, que em 11 de janeiro 
manteve reunião com o pre-
feito Guilherme Ávila.

As modificações apresen-
tadas por meio de um projeto 
agradaram ao prefeito, segundo 
o empresário, naquela oportu-
nidade e, posteriormente, foi 
tema de uma audiência pública 
na Câmara Municipal. “Acon-
tece que na audiência não com-
pareceu praticamente ninguém, 
por isso, estamos aguardando 
uma posição dos vereadores, o 
apoio de todos, que é necessá-
rio para que nosso projeto seja 
implantado”, apontou Miziara.

A remodelação do centro 
comercial inclui os trechos de 
calçadão da rua 20 (entre as 
avenidas 19 e 21) e a aveni-
da 17 (entre as ruas 18 e 20), 
para permitir a passagem de 
um veículo por vez. No caso 
da rua 20, a revitalização seria 

executada da avenida 17 até a 
23, seguindo o mesmo padrão 
urbanístico a ser implantado 
com a abertura do calçadão 
entre as avenidas 19 e 21.

Gustavo Miziara afirmou 
que da parte da prefeitura a 
única informação que possui 
é a de que os setores respon-
sáveis estariam montando 
processo de licitação, para a 
contratação da empresa res-
ponsável pelas obras.

“Não sei se será possí-
vel, mas a expectativa é que 
as obras comecem ainda em 
abril ou maio com a diminui-
ção das chuvas, com previsão 
de inauguração no aniversário 
da cidade, em 25 de agosto”, 
ressaltou o empresário.

Com a parceria da ACIB 
e do Sindicato do Comércio 
Varejista de Barretos (Sinco-
mercio), o projeto levado ao 
prefeito tem a aprovação de, 
pelo menos, 40 empresários 
do centro comercial que, além 
de ser o maior gerador de 
empregos (cerca de 7 mil) é, 
também, o setor que mais gera 
impostos municipais, estadual 
e federal. (foto: arquivo)

RPCC inicia venda de mesas e ingressos do 
show “Encontro de Gerações Sertanejas”
Teve início no último final 

de semana, a venda de mesas 
e ingressos para o show “En-
contro de Gerações Sertane-
jas”, que será realizado no 
Rio das Pedras Country Club 
(RPCC) no dia 11 de maio. 

A mesa é vendida no valor 
de R$ 90,00. Associados em dia 

com as mensalidades tem entra-
da gratuita e os visitantes podem 
adquirir os ingressos antecipa-
dos no valor de R$ 50,00.

O evento traz a dupla  João 
Pedro & Cristiano cantando 
seus maiores sucessos (Vida 
Cigana,Ai amor, Amor verda-
deiro, Por toda Vida) e novas 

músicas.
Conhecido do público 

barretense, a outra atração da 
noite, o cantor Kadu Velasco, 
promete não deixar ninguém 
parado, destacando seu novo 
sucesso “Bebendo na Rua”. O 
dj Giuliano Capucho coman-
dará as pickups.

O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandet-
ta, participa nesta sexta-
-feira (05), às 16h30, em 
novo prédio do Hospital 
de Amor, em Barretos, da 
cerimônia de apresenta-
ção da nova Unidade In-
fantil de Transplante de 
Medula Óssea.

A nova estrutura con-
tará com novos leitos de 
internação para transplan-
te de medula óssea e de 
UTI especializada, 100% 
SUS. Serão atendidas na 
unidade crianças e adoles-
centes de 0 a 19 anos.

Ministro da Saúde visita nova 
unidade infantil no Hospital de Amor

O presidente da LBF (Liga 
Barretense de Futebol), Osmir 
Duarte Peixoto, Titão, foram 
inscritas três chapas para con-
correr na eleição de escolha 
da nova diretoria.

A votação está agendada para 

o próximo dia 12, entre 19 e 21 
horas, na sede da entidade, loca-
lizada na rua 8 com a avenida 7.

A eleição terá voto aberto e 
secreto dos 4 presidentes de clu-
bes do futebol amador de Barre-
tos com direito a voto, explicou 

Titão, candidato à reeleição.
As chapas inscritas são 

Chapa 1 – Osmir Duarte Pei-
xoto – Titão; Chapa 2 – Davi 
Aparecido Alcides – Davi da 
ONG e Chapa 3 – Edilson Al-
meida Bento – Gilsinho.

O Passaporte Parque|Rodeio|Show, que garante acesso aos 11 dias da 64ª Festa do Peão de Barretos, 
teve mudança de lote e está sendo vendido por R$ 380,00. O valor pode ser parcelado em 7 vezes no cartão 
de crédito durante o mês de abril. “O passaporte Parque|Rodeio|Show já está em seu segundo lote. Então, 
mais uma vez, chamamos os barretenses para aproveitarem esta oportunidade de valor bem atraente e a 
possibilidade de parcelamento para que todos possam curtir a festa”, avisa Ricardo Rocha, presidente de Os 
Independentes. O Passaporte Área VIP continua sendo vendido por R$ 1.000,00 e também pode ser parcela-
do. O ponto de venda exclusivo fica na Loja Oficial Os Independentes, localizada na avenida 43, esquina com 
a rua 38. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3322-9022.

Três chapas concorrem na 
eleição da Liga Barretense de Futebol

Passaportes para a 64ª Festa do 
Peão de Barretos têm novo valor
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Opinião

» A QUEDA DA SENHORINHA NO BURACO
O vereador Elson Santos (PRB) contou que caminhava para 

sua residência numa tarde de sol quente. Próximo, ia uma se-
nhorinha de aproximadamente 80 anos. Ela tentava se proteger 
dos raios solares segurando uma sombrinha. De repente, a idosa 
pisou num buraco, tropeçou e caiu. O parlamentar socorreu a 
anciã. A mulher machucou a mão. Depois do acontecido, ele 
pediu celeridade no trabalho de tapa buracos e recape asfáltico.

» VEREADOR DEFENDE ESCOLA MILITAR NA CIDADE
O vereador Fabrício Lemos (PSL) defende a idéia de trans-

formar a Guarda Mirim de Barretos em uma Escola Militar.

» A SENSIBILIDADE DO VIOLINO
A criança que toca violino não quebra nada numa praça, 

comentou a vereadora Paula Lemos (PSB), ao discursar so-
bre a importância do Projeto Guri.

» LEANDRO PRATICA CORRIDA DE RUA
O vereador Leandro Anastácio (SD) tem se dedicado com 

afinco ao pedestrianismo.

» CHAMEM AS MERENDEIRAS 
O vereador Carlão do Basquete (PROS) pediu para a 

atual administração municipal chamar as merendeiras apro-
vadas em concurso  público.

» CONTRA A ABERTURA DO CALÇADÃO
O vereador Wilson Aparecido (PSDB) é contrário ao pro-

jeto de abertura do Calçadão, que tem o apoio da ACIB (As-
sociação Comercial e Industrial de Barretos).

» EURIPINHO DESTACA DOUTOR UEBE
De acordo com o vereador Euripinho (PDT), “temos que 

ressaltar o nome do doutor Uebe que fez os CEMEPES”. Já 
o vereador Raphael Oliveira confessou ter saudades da admi-
nistração do ex-prefeito.

» GUILHERME ACOMPANHA EMANOEL CARVALHO
Em julho de 2010, o  vereador Guilherme Ávila (PMDB) 

acompanhou o prefeito Emanoel Mariano de Carvalho, sua 
equipe de governo e convidados, em visita técnica a três 
obras de âmbito do município, realizadas através de convê-
nio com órgãos estaduais e federais. 

» PEEMEDEBISTA ELOGIA GESTÃO
No canteiro de obras do Programa “Minha Casa Minha 

Vida”, localizado numa gleba entre os bairros Paulo Prata 
e Nadir Kenan, o então peemedebista Guilherme Ávila elo-
giou o trabalho da gestão Emanoel Carvalho.

» PRESTANDO CONTAS A POPULAÇÃO
“O prefeito e sua equipe estão de parabéns por esta inicia-

tiva de percorrer as obras, mostrando para a população como 
são feitos os investimentos e aplicado o dinheiro público. 
Muitas pessoas que moram numa região da cidade, não sa-
bem o que está sendo feito em outros locais. Por isto, estas 
visitas técnicas são uma forma de prestar contas para o cida-
dão”, observou o edil, Guilherme Ávila. 

» INTERLIGAÇÃO ENTRE RODOVIAS
O governador em exercício, Vaz de Lima, anunciou em 12 de 

janeiro de 2009, durante inaugurações na Santa Casa, a interliga-
ção da rodovia Assis Chateaubriand com a Via Washington Luiz. 

» MUITO BOM DE EQUILÍBRIO
Há quem entenda que o vereador Aparecido Cipriano (PP) 

está com os pés em duas canoas: na situação e na oposição. Será?

» AS BOMBAS DO SAAEB EM QUESTÃO
Vereador Dutra (PSDB) pediu informações ao SAAEB 

(Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos) sobre as 
bombas dos poços que queimaram nos últimos 16 anos. Dese-
ja, inclusive, saber o valor gasto com o conserto das bombas.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Um bispo contra todas 

as cercas - A vida e as causas de Pedro Casaldáliga”, de Ana 
Helena Tavares, publicado pela editora Gramma.

Vera Lúcia Rodrigues
Jornalista e mestre em 

Comunicação Social

“É uma Páscoa para o Senhor”
O bispo diocesano de Barretos, dom Milton Kenan Júnior, como em todos os meses, 

divulgou neste início de abril, sua tradicional “Circular”. Neste mês, em especial, o bispo 
barretense se dirige ao corpo diocesano e aos cristãos de Barretos e região, abordando a Páscoa. 

Por isso, reproduzimos o texto neste espaço de nossa opinião semanal.
Prezados irmãos e irmãs.
A celebração da Páscoa 

para os judeus é a recorda-
ção viva da sua libertação da 
escravidão do Egito. A cada 
ano, no seio de toda família 
judaica, todos se assentavam 
à mesa na noite do dia 14 de 
Nisan para comerem a Páscoa 
do Senhor, fazendo memória 
dos prodígios que Deus reali-
zara para tirar o seu povo do 
jugo da escravidão e conduzi-
-lo à Terra Prometida (cf. Ex 
12, 1-8. 11-14).

“E quando amanhã o teu 
filho te perguntar: Que signi-
fica isso?, responder-lhe-ás: 
Com mão poderosa o Senhor 
nos fez sair do Egito, da casa 
da escravidão. Como o faraó 
se obstinasse em não nos dei-
xar ir, o Senhor matou todo 
primogênito na terra do Egito, 
desde os primogênitos dos ho-
mens até os primogênitos dos 
animais” (Ex 13, 14-15).

“De fato, nosso cordeiro 
pascal, Cristo, foi imolado” 
(1Cor 5,7)

Nós, cristãos, celebramos 
não mais a libertação operada 
pelo Senhor em favor de Israel, 
mas a vitória do Ressuscitado 
sobre o pecado e a morte que 
garante a vida eterna para todos 

os que crêemem seu Nome.
A morte de Cristo na cruz 

e a sua ressurreição são o mais 
perfeito cumprimento da Pás-
coa acontecida no Antigo Tes-
tamento.  É, precisamente por 
isso, que Jesus entra na sua 
Paixão com aquela ceia que os 
seus discípulos deverão repetir 
“em sua memória”. Como nos 
dizem os evangelistas, tratar-
-se de uma “ceia de Páscoa” 
(Mc 14,12-16; Lc 22,7-15).

Como para os israelitas, 
agora para os cristãos, não se 
trata de relembrar um fato do 
passado, mas revivê-lo no in-
terior da liturgia.

Nós nos tornamos copar-
ticipantes do mistério pascal 
que iniciou com a ceia de des-
pedida e se consumou com 
a ressurreição de Jesus. São 
Paulo explica o fato assim: 
“Todas as vezes que comer-
des deste pão e beberdes deste 
cálice, anunciais a morte do 
Senhor, até que ele venha” 
(1Cor 11,26).

Na liturgia do Tríduo Pas-
cal, com toda a Igreja, revive-
mos os momentos derradeiros 
de Jesus que garantem para 
nós a vida eterna. Daí a impor-
tância de que nos preparemos 
para a celebração dos mistérios 

da morte e ressurreição do Se-
nhor, certos de que “se morre-
mos com Cristo, também com 
ele viveremos” (2Tim 2,11).

“Se ressuscitastes com 
Cristo” (Col 3,3)

Se até agora consideramos 
a Páscoa do Senhor no seu as-
pecto litúrgico, agora cabe-nos 
refletir sobre a sua vivência. 
Para nós que celebramos a 
Páscoa do Senhor revivendo a 
Paixão, Morte e Ressurreição 
de Jesus, cabem as palavras 
de São Paulo proclamadas na 
Epístola do Domingo da Pás-
coa: “Se ressuscitastes com 
Cristo, buscai as coisas do alto, 
onde Cristo está sentado à di-
reita de Deus” (Col 3,3).

Através da liturgia nós nos 
tornamos contemporâneos da 
Ceia do Senhor, do seu cami-
nho para o Calvário, da sua 
morte na cruz e da sua res-
surreição dentre os mortos. 
Acompanhamo-lo para apren-
der com Ele a passar da morte 
para a vida.

E quando passamos da 
morte para a vida? É em São 
João, na sua carta, que encon-
tramos a resposta: “Sabemos 
que passamos da morte para 
a vida, porque amamos os ir-
mãos. Quem não ama, perma-

nece na morte” (1Jo 3,14).
Ao celebrarmos a Páscoa 

do Senhor, somos levados por 
Ele a compreender o signifi-
cado do mandamento que Ele 
deixou como testamento aos 
que crêem: “Amai-vos uns 
aos outros como eu vos amei. 
Como eu vos amei, assim 
também vós deveis amar-vos 
uns aos outros” (Jo 13,34-35).

Celebrar a Páscoa é, portan-
to, percorrer o mesmo caminho 
que Jesus percorreu ao dar a 
sua vida como resgate de mui-
tos. É tornar visível, pela nossa 
vida, aquele amor que levou-O 
a dizer: “Não há maior prova 
de amor do que dar a vida pelos 
amigos” (Jo 15,13).

Na certeza de que todos ha-
veremos de celebrar a Páscoa 
com os mesmos sentimentos 
de Cristo Jesus (Flp 2,5), que-
ro desejar a todos uma aben-
çoada Festa da Páscoa.

Que o nosso “Aleluia”, as-
sociado ao de toda Igreja, seja 
a exclamação de quem, exta-
siado, compreende a força do 
amor capaz de vencer o peca-
do e a morte, e garantir a vida 
para sempre.

FELIZ PÁSCOA! 
ABENÇOADA PÁSCOA 

DO SENHOR!

Hoje em dia muito se fala 
em ‘espalhar notícia’. Isso, 
com o advento do mundo di-
gital, tem se tornado mais fácil 
e rápido; no entanto, é sempre 
bom lembrar que nem tudo 
que é dito na internet, necessa-
riamente, é verdade e aí come-
ça uma longa discussão sobre 
o papel do jornalismo e, prin-
cipalmente, da assessoria de 
imprensa na disseminação de 
informações na era da internet.

Desde seu início, o trabalho 
da assessoria de imprensa foi, 
principalmente, o de auxiliar na 
divulgação de conteúdos de seus 
clientes. Isso, lógico, de maneira 
responsável e verdadeira.

Atualmente, a assessoria 
de imprensa tem vários pa-
péis e com o aumento das de-
mandas criadas pela internet, 
precisou se adaptar aos novos 
meios de divulgação, passan-
do a fazer parte de um conjun-
to de ações de propagação de 
marca nos meios digitais cha-
mado de Marketing Digital.

Dentro desse grupo são 
vários os tipos de ferramen-
tas que podem ser utilizadas, 
entre elas, a comunicação nas 
mídias sociais, otimizar em 
termos de pesquisa (SEO), 
entre outros, mas nesse artigo, 
vamos nos ater ao papel da 
assessoria de imprensa dentro 
deste mundo de possibilida-
des comunicacionais.

Muito se fala ainda so-

Assessoria de Imprensa e seu papel fundamental 
na disseminação responsável de informações

bre os modos tradicionais da 
assessoria de imprensa que 
pensa apenas nos meios clás-
sicos (Impresso, TV e rádio). 
No entanto, há alguns anos, as 
agências de assessoria de im-
prensa vêm se transformando 
em agências de comunicação 
e, portanto, ampliando seu le-
que de serviços oferecidos.

Isso não significa que não 
se faz mais assessoria de im-
prensa, mas sim que o traba-
lho se expandiu, atingindo 
novos segmentos e patamares.

Na assessoria de imprensa 
tradicional o trabalho conti-
nua sendo auxiliar os clientes 
a serem notados pela mídia, 
preparando sua comunicação 
institucional para que cause 
boa impressão e ofereça visibi-
lidade positiva para a sua mar-
ca através de press releases, 
clippings e followups, neces-
sários para mensurar se sua es-
tratégia de imprensa funciona.

O papel da assessoria de 
imprensa tradicional é aumen-
tar a visibilidade do negócio 
nos veículos de comunicação 
tradicionais, como jornais, re-
vistas, rádio e TV.

Já na assessoria de im-
prensa on-line, embora os 
objetivos sejam os mesmos 
do trabalho desenvolvido na 
tradicional, em função da di-
nâmica e características da 
própria web, o profissional de 
comunicação precisa se adap-

tar às técnicas, ferramentas e 
até mesmo a exigências destes 
veículos, sejam eles redes so-
ciais, blogs ou sites.

Uma das dificuldades desse 
trabalho, hoje, é que há quem 
diga que qualquer um faz isso. 
Essa alegação é uma grande fa-
lácia; afinal, as assessorias de 
imprensa atuam com conteúdos 
relevantes e verdadeiros.

Ao contrário de quem com-
partilha materiais apenas por 
compartilhar, sem checar de 
onde vem e muito menos se 
preocupando no que pode resul-
tar, os novos modelos de agencia 
de comunicação levam em conta 
as tradições de disseminar boas, 
úteis e verdadeiras notícias.

Diante disso, podemos 
afirmar que a Assessoria de 
Imprensa desempenha um im-
portante papel na notoriedade, 
credibilidade e imagem de uma 

empresa junto do seu mercado.
Também podemos salien-

tar a importância do Marke-
ting Digital para que a empre-
sa seja encontrada online pelo 
público e consiga que evolua 
de visitante no site até lead, 
cliente e finalmente fã.

Os resultados são muito 
superiores se as ações forem 
integradas.
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Últimos dias de inscrições para o Concurso Rainha Os 
Independentes. As interessadas podem se inscrever 
gratuitamente levando uma foto 10x15 e documen-
tos pessoais no departamento de turismo do Parque 
do Peão (até dia 05/04) das 8h00 às 11h30 e das 13h30 
às 16h30. Já nos dias 6 e 7 de abril as inscrições deve-
rão ser feitas no North Shopping Barretos, das 10h às 
22h no sábado e das 14h às 20h no domingo. Podem 
participar mulheres com idades entre 18 e 30 anos, 
solteiras e sem filhos, com altura mínima de 1,65m, 
Ensino Médio completo e residir a pelo menos 1 ano 
em Barretos. (foto: Márcio Oliveira)

Destaque para a equipe da Vale TV Esportes, da TV Barretos, agora com 
a beleza, elegância, simpatia e competência de Priscila Loraschi...De 

segunda a sexta-feira, na Vale TV Barretos, pelo canal 32.1.

Domingo (9), foi dia dos papais, Willian Basso 
e Joice Amaro, batizaram o pequeno Gabriel.

O dia (02/04) foi de comemoração de Bodas de Cristal do casal Luciano e 
Luciana. Nestes 15 anos de feliz união, o presente foi em forma de 3 aben-
çoados filhos, Gabriel Felipe, Miguel Felipe e Matheus Felipe. Felicidades!!!

Ana Paula da Silva em momento tiete com o cantor Mariano 
que faz dupla com o Munhoz. A auxiliar administrativo apro-

veitou a presença do ídolo no Hospital de Amor dia desses 
quando estava acompanhando a mãe Valetina em uma retor-

no, finalizando o tratamento com radioterapia. Legal!!!
Amor em forma de Solidariedade! O 8º Sopão do Amor aconteceu no último sábado 

graças ao trabalho voluntário de 50 amigos, que se dividem desde a arrecadação para 
a confecção da sopa até a sua distribuição. Foram 550 porções servidas, para famílias 
carentes, moradores de ruas e entidades da cidade: Casa Transitória André Luiz, Casa 
Assistencial Espírita Nosso Lar, Asilo Vila dos Pobres, Casa de Convivência Dr. Mariano 
Dias, Casa de Passagem Madre Tereza de Calcutá. O Sopão completa um ano em Maio 

e já tem data para a próxima ação, será dia 27 de Abril especial de Páscoa.

A quinta-feira (04/04) foi de festa e alegria 
para Tiago Lara de Oliveira. A comemora-
ção ficou completa ao lado da mulher Ga-
briela, dos filhos Miguel, João Pedro, além 
de familiares e amigos. Parabéns Tiago!!!

Sabadão (06/04) tem comemoração especial 
na casa dos Benincasa, o motivo, Mirene vira 
mais uma folhinha do calendário da vida. Os 

beijos e abraços especiais ficam por conta 
do filhão Miguel e do marido Breno, e claro 
dos familiares e amigos. Parabéns Mirene!!!

Cristiane Silva Souza é apaixonada 
por bichinhos de estimação, mas o 

especial é o seu filho de pêlo, Théo. E 
foi ao lado dele, familiares e amigos 
que ela festejou mais um aniversário 

na quarta-feira (3). Parabéns!!!

Hoje sexta-feira (05/04), é dia de para-
béns para Simone Pardini. A empresária 
do ramo de bolos caseiros e confeitados, 
vai comemorar muito a data especial ao 

lado do maridão André e das filhas Bruna 
e Eduarda. Felicidades Simone!!!
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Ministro da Infraestrutura garante mais 
recursos para a duplicação da BR-153

Garantia de recursos foi confirmada durante audiência com o deputado 
federal, Geninho Zuliani, e vice-governador, Rodrigo Garcia, em Brasília

O ministro de Infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes de Freitas, 
afirmou na última quarta-fei-
ra (3), em Brasília, em audi-
ência com o deputado federal, 
Geninho Zuliani, e o vice-go-
vernador de São Paulo, Ro-
drigo Garcia, queas obras de 
duplicação da rodovia Trans-
brasiliana, a BR-153, estão 
garantidas e que, os recursos 
necessários para o projeto se-
rão liberados na totalidade.

“Essa é uma demanda so-
licitada pelo prefeito de Rio 

Preto, Edinho Araújo, no mês 
passado, durante visita que fiz 
à prefeitura. Essa obra é fun-
damental para o Estado e mui-
to esperada por munícipes da 
cidade e região, por ser uma 
das principais artérias viárias 
do país”, afirma o deputado.

Geninho e Rodrigo apresen-
taram a atual situação da BR-
153 – que está com 70% das 
obras de duplicação concluídas 
durante reunião da Comissão 
de Viação e Transportes. A obra 
completa da BR está orçada em 

R$ 186 milhões. Deste total, 
R$ 40 milhões já estão empe-
nhados e previstos no orçamen-
to deste ano.

“Os outros R$ 75 milhões 
necessários para a conclusão 
de todo o projeto, serão in-
corporados ao orçamento de 
2020. Claro que dependemos 
da evolução da economia, 
mas o ministro demonstrou 
empenho para liberação do 
valor restante para a conclu-
são da obra”, disse o deputado 
Geninho.

A 3ª promotora de Justiça, 
Adriana Nogueira Franco Mo-
rais, instaurou inquérito civil 
para apurar as constantes inter-
venções do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Barretos 
(SAAEB) em várias vias do 
bairro Jardim Nova Barretos II.

“Há que se verificar se o 
Termo de Verificação da Exe-
cução das Obras (TVEO) foi 
corretamente expedido, se as 
obras ainda estão cobertas 
pela garantia de 5 anos e se a 
empresa responsável pelo lo-
teamento, SQ Participações, 
foi acionada pela prefeitura de 
Barretos, impondo-se a ins-
tauração deste procedimento 
para investigar os danos e res-
ponsabilizar quem de direito”, 
disse a promotora.

A denúncia partiu do vere-

“A área central é mui-
to importante para a cidade, 
mas as ruas se encontram em 
péssimo estado de conserva-
ção com buracos, água em-
possada, depressões e pedras 
soltas”. A frase é do vereador 
Raphael Dutra, ao apresentar 
requerimento na Câmara Mu-
nicipal de Barretos. 

O vereador salienta que 
com o crescimento da cida-
de, faz-se necessário que as 
vias tenham boas condições, 
para que os munícipes pos-
sam trafegar de forma segura. 
Ele apontou que o asfalto está 
deteriorado e que “uma opera-
ção tapa buracos já não surtirá 
efeito, sendo necessário o re-
capeamento total”.

Durante encontro com a 
CSB e as demais centrais sin-
dicais na última terça-feira 
(2), o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM), se comprometeu a 
mudar o texto da Medida Pro-
visória 873/2019 do presiden-
te Jair Bolsonaro, que muda a 
forma de cobrança da contri-
buição sindical.

Rodrigo Maia se dispôs 

Ministério Público instaura 
inquérito para apurar garantia das 
obras do Jardim Nova Barretos II

ador Paulo Correa (PR) que, 
após ser procurado por alguns 
moradores do bairro, encami-
nhou questionamentos à admi-
nistração municipal e ofício ao 
Ministério Público de Barretos.

“O Jardim Nova Barre-
tos II foi entregue no ano de 
2014, com 871 lotes. Apesar 
de ser um bairro novo, as ruas 
e avenidas encontram-se da-
nificadas. As intervenções não 

são realizadas em apenas um 
local. Todas as vias estão da-
nificadas e isso não é normal”, 
disse o vereador.

Outro questionamento foi 
à falta de iluminação na prin-
cipal entrada do bairro. “A 
falta de iluminação na Aveni-
da das Nações causa insegu-
rança aos motoristas e pedes-
tres que utilizam o trecho”, 
finalizou o vereador.

Prefeitura sinaliza para 
recapeamento de ruas da área central

Diante disso, o secretário 
municipal de Obras, Rafael 
Ducati, encaminhou a relação 
das vias que constam para re-
capeamento, mas que depen-
dem apenas de liberação de 

verbas por parte dos governos. 
São elas: avenida 21 entre 

ruas 34 e 06, avenida 19 entre 
ruas 34 e 02, avenida 23 en-
tre ruas 34 e 06 e rua 22 entre 
avenidas 39 e 11.

Maia se compromete a mudar 
MP 873 em reunião com centrais

ainda a não levar adiante a Me-
dida Provisória de Bolsonaro, 
caso não haja acordo sobre um 
novo texto para a proposta.

Na reunião de terça em 
Brasília, o presidente da Câ-
mara definiu uma nova agen-
da, que acontecerá no próximo 
dia 16, também na residência 
oficial. Desta vez, além dos 
presidentes das centrais e do 
anfitrião, estarão presentes as 

lideranças partidárias da Câ-
mara Federal, para que um 
novo texto seja proposto em 
alternativa à MP 873.

Segundo o presidente da 
CSB, Antonio Neto, foi o iní-
cio de um processo de deba-
tes com a nova legislatura do 
Congresso Nacional. O diri-
gente explicou que Maia quer 
construir um caminho alter-
nativo à MP, para que haja as 
discussões necessárias sobre 
o tema e o movimento sindi-
cal não sofra com as consequ-
ências da medida.

“O presidente da Câmara 
tem histórico de abrir o espa-
ço democrático essencial para 
o diálogo. Estamos na luta, 
indo ao Congresso, debatendo 
com os parlamentares para re-
verter essa agressão contra os 
sindicatos”, disse.
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Circuito Sesc de Artes acontece nesta sexta-feira em Barretos
Nesta sexta-feira (5), Bar-

retos recebe uma caravana 
com artistas de diversos luga-
res do Brasil e do mundo, em 
mais uma edição do Circuito 
Sesc de Artes. A programação 
acontece na Praça Francisco 
Barreto, das 16 às 22 horas, 
e é aberta a toda a população.

Realizado desde 2008, o 
circuito tem como objetivo es-
timular a circulação e a difusão 
de trabalhos artísticos, inspirar 
diversos usos para os espaços 
públicos e ampliar as possibi-
lidades de convivência.

O evento cultural é reali-
zado pelo Sesc São Paulo, em 
parceria com o Sincomércio 
e com as prefeituras de 120 
cidades do interior, litoral e 
Grande São Paulo, em muni-
cípios que não têm unidades 
da instituição em seu territó-
rio e, este ano, também em 

bairros da periferia da grande 
São Paulo .

Segundo o secretário mu-
nicipal de Cultura, João Ba-
tista Chicalé, o Circuito Sesc 
de Artes deste ano, em Bar-
retos, deve atrair um público 
ainda maior,do que nas edi-
ções anteriores.

“No ano passado mais de 
três mil pessoas participaram 
e puderam constatar a gran-
deza do evento. Este ano pre-
tendemos superar essa marca 
e proporcionar, mais uma vez, 
uma ótima opção de cultura e 
lazer a toda a população bar-
retense”, ressaltou Chicalé.

Com atividades de artes 
visuais, circo, cinema, dança, 
música, teatro, literatura e tec-
nologia e artes, o Circuito em 
Barretos promete uma progra-
mação voltada para todas as 
faixas etárias.

CUMBIA CALAVERA (SP)
Show dançante com compo-

sições próprias. Ritmos da cumbia 
chicha peruana, música colom-
biana e sons folclóricos andinos 
(Bolívia, Chile e Peru, tudo no  es-
tilo Fiesta de losMuertos, do Méxi-
co e suas caveiras).

SHOW DA PERCHA - CIRCO 
DO ASFALTO (SP)

Técnica circense de equilíbrio 
com alto grau de dificuldade. Um 
mastro é sustentado por um ar-
tista, enquanto outro sobe até o 
topo e demonstra suas habilida-
des. A Palhaça Francisquinha e o 
Malabarista Diou mesclam  hu-
mor, acrobacia, contorcionismo, 
malabarismo e a percha.

NINHOS - BALANGANDANÇA 
CIA. (SP)

O grupo propõe, por meio 
de performance, uma história 
de segurança, carinho e afeto 
no ninho, até que cada um saia 
dali para buscar suas aventuras 
do desconhecido.
CNC + PINGENTES PARA BOR-

DADO  - KOSMO (SP)
Oficina faz o encontro da fa-

bricação digital com a tradição 
do bordado em ponto-cruz. Os 
participantes vão acompanhar a 
produção de um pingente e de-
corar em ponto cruz, sob orien-
tação dos arte-educadores.
ANDANTE - MARKELIÑE COM-

PAÑIA TEATRO (ESP)

Espetáculo de rua apresen-
tado pelo grupo de teatro de 
Bilbao, no País Basco, com mais 
de 30 anos de trabalho e apoia-
do pelo Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música. 
Atores e músicos mascarados 
interagem em cortejocom a pla-
téia e com instalações no chão.

MERGULHO NA LEITURA - 
INSTITUTO CLIO (SP)

Equipe de mediadores e 
“mergulhadores” de leitura pro-
movem brincadeiras em narra-
tivas literárias com um acervo 
diversificado de obras, com o 
objetivo de incentivar o contato 
com os livros e o hábito da lei-
tura de forma lúdica e divertida.

PROGRAMAÇÃO
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PRECISA-SE DE 
MARCENEIRO

Com experiência e 
referência e ajudante 

de marcenaria

CONTATO 
(17) 3322-4379

ENDEREÇO 
Av. 7 - nº 1241 
(Esq. com a 28) 

Bairro: Fortaleza

Governo quer acabar com reajuste 
do salário mínimo acima da inflação

Correção deverá ser feita apenas pelo índice da inflação sem a variação do PIB. Para 
professora de economia da USP e dirigente da CUT, decisão vai aumentar a desigualdade social

O governo federal deve retirar 
dos trabalhadores e trabalhadoras 
pobres mais um direito conquista-
do durante o governo do ex-pre-
sidente Lula: o reajuste do salário 
mínimo acima da inflação.

A fórmula atual de cálculo 
do reajuste, implantada em 2004, 
depois da entrada em vigor da 
“Política de Valorização do Sa-
lário Mínimo”, proposta pela 
CUT e aprovada pelo Congresso 
Nacional, leva em conta o resul-
tado do Produto Interno Bruto 
(PIB) de dois anos antes mais a 
inflação do ano anterior, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC).

Segundo o Dieese, se não 
houvesse essa política, o valor do 
salário mínimo seria de apenas 
R$ 573,00 e não de R$ 998,00, 
como é hoje.

O governo quer interromper 
esse aumento do poder de com-
pras dos mais pobres enviando, 
até nesta sexta-feira, dia 15 de 
abril, ao Congresso Nacional, o 
projeto de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de 2020, sem 
a previsão de reajuste real.

Pela proposta da equipe eco-
nômica, comandada pelo ministro 
da Economia, o banqueiro Paulo 
Guedes, o piso salarial deve ser 
corrigido apenas pelo INPC.

O governo alega que a revisão 
real do mínimo pressiona a infla-
ção, contribui para o baixo nível de 
produtividade da economia e afeta 
as contas públicas, porque são usa-
dos para revisar o valor mínimo de 
aposentadorias e outros benefícios 
assistenciais e trabalhistas.

A professora de economia da 
USP, Leda Paulani, lamenta esta 
decisão, embora diga que não se 
surpreende com a medida adota-
da por Guedes e sua equipe, já 
que eles defendem a política de 
preservar o rendimento de quem 
detém a riqueza financeira, não 
pensam em distribuição de renda 
nem combate à miséria como o 
ex-presidente Lula.

A valorização do salário mí-
nimo, diz ela, beneficiou cerca 
de 70 milhões de aposentados e 
beneficiários do INSS que rece-
bem o piso nacional, além de ter 
aumentado o rendimento médio 
dos trabalhadores com salários 
mais baixos.

“Se multiplicarmos os 20 
milhões de aposentados, entre 
rurais, urbanos e beneficiários 
do Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), pelo tamanho 
médio da família brasileira que é 
de 3,5 pessoas, temos 70 milhões 

de pessoas beneficiadas com o 
aumento real do salário mínimo. 
Isso sem contar os trabalhadores 
e trabalhadoras que obtiveram 
ganhos médios de 20% em seus 
salários”, diz a professora.

“Esta foi a grande mágica 
que permitiu que o Brasil distri-
buísse renda e deixasse de ser o 
país em último lugar no índice 
Gini, que mensura a desigualda-
de no mundo”, afirma.

O reajuste acima da inflação 
tem efeito positivo não apenas 
para os trabalhadores e aposenta-
dos, mas para a economia do país 
em geral, acrescenta a secretária 
de Relações de Trabalho da CUT, 
Graça Costa, lembrando que mes-
mo num momento de crise finan-
ceira mundial, como em 2008, 
Lula manteve a Política de Valo-
rização do Salário Mínimo.

“Lula entendeu que o impac-
to do aumento real não seria ape-
nas para o trabalhador, mas para 
a sua família e, consequentemen-
te, para todo um grupo que, com 
mais dinheiro na mão, poderia 
consumir e aquecer a economia”.

“Mas, infelizmente, o gover-
no Bolsonaro quer que apenas os 
ricos continuem com seus privi-
légios em detrimento da maioria 
da população”, afirma.

De acordo com a secretária, 
“o que vai trazer o crescimento 
econômico de volta é investimen-
to, criação de novos empregos 
e não cortar renda de quem tra-
balha. Fazer um ajuste fiscal ba-
seado apenas em cortes,precariza 
ainda mais as relações de trabalho 
e vai levar o país ao passado, de 
aumento da desigualdade social”.

A CARTILHA DE 
BOLSONARO É A DA 

ÉPOCA DA DITADURA
Para a professora da USP, 

Leda Paulani, o governo Bolso-
naro estuda na mesma cartilha 
do período da ditadura militar, 
quando o ex-ministro da Fazenda, 
Delfim Neto, dizia que era preciso 
o bolo crescer para depois dividir.

“Os governos do PT demons-
traram o contrário. Não são os 
cortes nos reajustes das aposen-
tadorias, do BPC e dos salários, 
que vão resolver a crise econô-
mica. Pelo contrário, vai aconte-
cer o retorno das desigualdades 
sociais nos níveis de antes. O 
ganho vai se dissipar e a situação 
tende a piorar porque o desem-
prego aumentou”.

“As consequências disso para 
a sociedade serão ruins, porque 
vai piorar a distribuição de ren-
da”, analisa, lembrando que foi a 

redistribuição de renda no país, 
com a valorização de mais de 
75% de ganho real do salário mí-
nimo, nos governos do PT, que 
fez o Brasil ser objeto de estudo 
no Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento.

“Até hoje o Brasil é estudado 
como um caso de sucesso, fora da 
curva, por ter conseguido distribuir 
melhor a renda num curto período, 
ao contrário de outros programas 
sociais que demoram mais a apre-
sentar resultados positivos”, diz.

A professora conclui que, asso-
ciar a conjuntura econômica a uma 
política que vai estancar o cresci-
mento do salário mínimo e à refor-
ma da Previdência, que aumenta o 
tempo de contribuição e reduz o 
valor dos benefícios, vai prejudi-
car ainda mais os mais pobres.

HISTÓRICO DA POLÍTI-
CA DE VALORIZAÇÃO DO 

SALÁRIO MÍNIMO, DE 
ACORDO COM O DIEESE

Em 2004, a CUT e demais cen-
trais sindicais, em um movimento 
unitário, lançaram a campanha 
pela valorização do salário míni-
mo. Nesta campanha, foram rea-
lizadas três marchas conjuntas em 
Brasília com o objetivo de pressio-
nar e, ao mesmo tempo, fortalecer 
a opinião dos poderes Executivo e 
Legislativo, sobre a importância 
social e econômica, da proposta de 
valorização do salário mínimo.

Também como resultado 
dessas negociações, foi acor-
dado, em 2007, uma política 
permanente de valorização do 
salário mínimo.

Desde 2003 até 2017, segun-
do o Dieese, o ganho real, ou seja, 
acima da inflação foi de 77,01%.

A partir de 1º de janeiro de 
2017, o salário mínimo era de R$ 
937,00. Este valor representou 
6,48% sobre os R$ 880,00 em 
vigor durante 2016 e não corres-
pondeu à variação anual do INPC, 
em 2016, que foi de 6,58%.

Caso o índice tivesse sido 
aplicado integralmente, o valor 
teria ficado em R$ 938,00. Uma 
vez que o PIB em 2015 não re-
gistrou crescimento, seguindo a 
regra em vigor, não foi aplicado 
este ganho adicional.

Já em 2018, o reajuste do sa-
lário mínimo foi o menor em 24 
anos. Subiu apenas 1,81%,fican-
do em R$ 954,00.

Neste ano, a alta foi de 
4,61%, de acordo com a inflação 
do ano anterior, mais a variação 
do PIB dos dois anos anteriores, 
e chegou a R$ 998,00. (Fonte: 
Contraf-CUT)

O Brasil está vivendo um 
surto de sarampo. A situação 
fez com que país perdesse o 
certificado de eliminação da 
circulação do vírus da doen-
ça, concedido pela Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), em 2016.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, em 2018, foram 
registrados 10.326 casos de 
sarampo. Este ano, até o dia 
19 de março, mais 48 novos 
casos já foram confirmados.

“A vacinação é a única for-
ma de se blindar contra a doen-
ça. Se ela não está em falta, não 
deveria ter motivo para o que 
está ocorrendo”, diz o biólo-
go Horácio Teles, membro do 
Conselho Regional de Biologia 
– 1ª Região (SP, MT e MS).

Para o especialista, uma 
das razões para o aumento dos 
casos de sarampo no país é a 
falta de preocupação da popu-
lação em se prevenir contra a 
doença, por acreditarem que 
ela está sob controle.

“Tende ao esquecimen-
to, à negligência. Por isso, 
a necessidade de programas 
educativos permanentes de 
vacinação”, defende o biólo-
go, que considera importante 
a realização de campanhas de 
conscientização sempre que os 
níveis de cobertura vacinal fi-

O número de alunos com 
transtorno do espectro autista 
(TEA) atendidos pela rede esta-
dual de São Paulo cresceu 33% 

Surto de sarampo pode ser resultado de 
negligência e da falta de conscientização

car abaixo do desejável. “Mas, 
para o acompanhamento da co-
bertura, é fundamental o bom 
funcionamento do sistema de 
vigilância epidemiológica em 
todo o país”, acrescenta.

Teles explica que há duas 
versões disponíveis da vacina, 
tanto na rede pública como na 
privada. “Além da tríplice-vi-
ral, que protege contra o sa-
rampo, a caxumba e a rubéola, 
a tetra também age contra a 
catapora”, diz o biólogo, que 
lembra que as únicas pessoas 
que não devem se imunizar são 
aquelas com suspeita de saram-
po, gestantes, bebês menores 
de 6 meses e imunodeprimidos.

“A vacinação é a única for-
ma de se proteger e as pessoas 
devem se conscientizar de que 
não é uma doença inofensiva. 
Em casos mais severos, ela 

pode comprometer o sistema 
nervoso central e até mesmo 
levar à morte”, alerta o biólogo.

Os primeiros sintomas são 
febre alta (acima de 38,5°C) 
acompanhada de tosse, irri-
tação nos olhos, congestão 
nasal e mal-estar intenso. De-
pois, aparecem manchas ver-
melhas no rosto que, em até 
três dias, chegam aos pés.

As complicações mais co-
muns são infecções respirató-
rias, otites, doenças diarreicas 
e também neurológicas. Em 
relação ao tratamento, não há 
um específico.

Para as crianças acometi-
das pela doença, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda a administração 
de vitamina A, com a dosa-
gem variando de acordo com 
o tempo de vida da criança.

Cresce em 33% o número de alunos com 
autismo atendidos pela Educação paulista

Na última terça-feira (2) foi comemorado o Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo; inclusão aumenta na rede estadual

no último ano. No total, a rede 
estadual de São Paulo e as ins-
tituições conveniadas, atendem 
7.788 alunos com autismo, se-
gundo dados de janeiro deste 
ano. Em maio do ano passado, 
eram 5.828 matrículas.

Na última terça-feira (2) foi 
comemorado o Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo.

Somente nas escolas esta-
duais de São Paulo houve um 
aumento de 30% no último 
ano. Em maio do ano passa-
do, o número de alunos com 
autismo na rede era 4.031; em 
janeiro deste ano, as matrícu-
las saltaram para 5.261.

Se comparado a maio de 
2016, o aumento na matrícula de 
alunos autistas na rede estadual 

de São Paulo somente nas esco-
las regulares, cresceu 94%. Em 
2016, eram 2.711; hoje são 5.261.

Cresceu também o número 
de alunos com autismo atendi-
dos exclusivamente por meio 
de Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes) e ou-
tras instituições conveniadas.

Houve um aumento de 
40% no último ano. Em 2018, 
havia 1.797 alunos atendidos 
por meio dessas entidades; 
agora em 2019 são 2.527.
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Quem é obrigado a decla-
rar imposto de renda, pessoa 
física, e possui veículos moto-
rizados, deve ficar atento para 
não se esquecer de informar 
estes valores.

Para não ter problema com 
estes dados, basta acessar a fi-
cha “Bens e Direitos” do for-
mulário e escolher o código “21 
- Veículo automotor terrestre”. 
No campo “Discriminação”, o 
contribuinte deverá informar 
marca, modelo, ano de fabri-
cação, placa ou registro, data e 
forma de aquisição do carro.

Neste ano, em relação à 
declaração de veículos, o con-
tribuinte poderá incluir infor-
mações complementares, com 
número do RENAVAM e/ou 
registro no correspondente 
órgão fiscalizador. Contudo, 
ainda não é obrigatório, mas 
já é interessante inserir no 
espaço determinado, pois a 
partir dos próximos anos será. 
Essa é uma forma da Receita 
cruzar melhor as informações.

Tirando essa questão, o 
caminho é o mesmo dos ou-
tros anos. Assim, se o veículo 
tiver sido adquirido em 2018, 
deixe o campo “Situação 
em 31/12/2017” em branco, 
preenchendo apenas o espaço 
referente ao ano de 2018.

Do contrário, o contribuin-

te deve repetir a informação 
declarada no ano anterior. 
Este item diz respeito ao custo 
de aquisição do carro e é im-
portante frisar que o valor não 
muda com o passar do tempo.

Isto porque a Receita Fe-
deral não está preocupada 
com desvalorização do veí-
culo, mas no que você pode 
obter em relação ao ganho de 
capital com ele, em caso de 
compra ou venda. Essa conta 
é sempre dada pelo preço de 
venda de um bem menos o 
seu preço de compra. O va-
lor preenchido na declaração 
deve ser exatamente o mesmo 
que foi lançado pela primeira 
vez no seu formulário do IR.

É importante frisar que 
diante do provável prejuízo 
na venda do veículo, a Re-
ceita não tributará o antigo 
proprietário do automóvel, 
mas registrará que ele se des-
fez do bem. Se o veículo não 
faz mais parte do patrimônio 
do declarante, o caminho é 
deixar o item “Situação em 
31/12/2018” em branco, in-
formando a venda no campo 
“Discriminação”, especifican-
do inclusive o CNPJ ou CPF 
do comprador.

Em caso de financiamento 
o correto é lançar os valores 
que foram efetivamente pagos, 

como valor do carro no exercí-
cio de 2018, somados os valo-
res pagos em anos anteriores. 
O contribuinte não precisará 
informar nenhum valor em 
“Dívidas e Ônus Reais”, mas 
apenas lançar o desembolso 
total, entre entrada e presta-
ções, no campo “Situação em 
31/12/2018”, detalhando no 
campo “Discriminação” que o 
veículo foi comprado com fi-
nanciamento.

Não devem ser lançados 
na ficha em “Dívidas e Ônus 
em Reais” o saldo das dívidas 
referente a aquisições de bens 
em prestações ou financiados, 
nas quais o bem é dado como 
garantia do pagamento, tais 
como alienação do carro ao 
banco, financiamento de imó-
veis ou consórcio.

No caso de consórcio, o 
caminho certo é declarar todo 
o gasto com o consórcio feito 
no ano em “Bens e Direitos”, 
com o código “95 - Consórcio 
não contemplado”. No ano 
em for premiado com o carro, 
o declarante deixa em branco 
o campo da situação no ano 
do exercício, e abre um item 
novo sob o código “21 - Veí-
culo automotor terrestre”. Um 
erro muito comum é lançar o 
consórcio como dívida e de-
pois o carro como bem.

O espetáculo “A Paixão 
de Cristo 2019” já está em 
sua reta final de ensaios com 
o elenco, que conta com uma 
particularidade bastante inte-
ressante: a grande participa-
ção de famílias.

A superprodução, de iniciati-
va da prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal 
de Cultura, acontece no próxi-
mo dia 14, no Recinto Paulo de 
Lima Corrêa, a partir das 19h30, 
com entrada gratuita. Nesta 
data, a Igreja Católica comemo-
ra o Domingo de Ramos.

“A expectativa é um espe-
táculo grandioso com a parti-
cipação de um grande público 
e um ambiente realmente fa-
miliar”, ressalta o secretário 
municipal de Cultura, João 
Batista Chicalé.

Com roteiro inédito de Mil-
ton Figueiredo, o espetáculo 
tem produção executiva de Sueli 
Fernandes, direção de Reinaldo 
Costa e assistência de direção de 
Alexandre Tarasinsky.

A programação para o 
grande dia segue cronograma 
de atividades com a realização 
de ensaios técnicos e artísticos 
que acontecem aos sábados e 
domingos, das 14 às 18 horas, 
no Centro de Esportes Unifica-

Cerca de 400 pessoas par-
ticiparam do evento do Se-
brae-SP, voltado para inova-
ção, na última segunda-feira, 
dia 1º, em Barretos.

A atração principal foi a pa-
lestra do especialista, Fred Ro-
cha, sobre “inovação, mudan-
ças e futuro: como deve agir 
o varejo em 2019?”. O evento 
fez parte da programação dos 
21 anos do escritório regional 
do Sebrae-SP na cidade.

De acordo com o gerente 
regional do Sebrae-SP, Rafael 

Matos do Carmo, a palestra de 
Fred Rocha motivou e mostrou 
para a plateia as novidades do 
varejo e como se adequar a 
essa nova realidade. “O Fred 
tem uma energia muito positi-
va e interage a todo momento 
com o público. A palestra do 
especialista tornou a comemo-
ração dos 21 anos do Sebrae-
-SP na cidade ainda mais espe-
cial”, destacou Rafael Matos.

Na ocasião, também foi reali-
zado o lançamento do Programa 
de Desenvolvimento do Sebrae-

-SP, voltado para empresas do 
setor de comércio de vestuá-
rio. Será formado um grupo de 
empresas do setor para receber 
capacitação em finanças, marke-
ting, inovação, vendas e controle 
de estoque, a partir de maio.

O evento foi realizado no au-
ditório da Faculdade de Ciências 
da Saúde de Barretos (Facisb), 
com o apoio do Sincomercio, 
Associação Comercial e Indus-
trial de Barretos (Acib) e patro-
cínio do North Shopping, Facisb 
Dr. Paulo Prata e Bebidas Poty.

Evento sobre inovação reúne 
400 pessoas em Barretos

Palestra com especialista, Fred Rocha, foi atração principal da ação, que fez parte das 
comemorações de aniversário de 21 anos do escritório regional do Sebrae-SP na cidade

Espetáculo “A Paixão de Cristo 2019” 
tem grande participação de famílias

dos e Artes, e às quartas- feiras 
no período noturno.

“A Paixão de Cristo 2019” é 
estrelada por mais de 40 atores 
de Barretos e um ator de Be-
bedouro, entre estreantes e ex-
perientes, que participaram no 
ano passado, gostaram, e vol-
taram a integrar a equipe deste 
ano, trazendo dessa vez, ami-
gos e principalmente parentes.

ENTRE OS NÚCLEOS 
FAMILIARES ESTÃO:

Família Polli Ayoub: Mo-
nique Ayoub (mãe, interpre-
ta a esposa de Jairo), Diego 
Abrahão Ayoub (interpreta 
um soldado romano) e Isabel-
la Ayoub (interpreta Sarah).

Família Galvão: Márcia 
Regina da Silva Galvão (mãe, 
interpreta Verônica), Thaiene 
Karen da Silva Galvão (filha, 
interpreta Eva), Thainá Karen 
da Silva Galvão (filha, com 
seis anos, participa de cenas 

em que há multidão) e Caro-
lina Garcia Angelucci (sobri-
nha, participa de cenas em 
que há multidão).

Família Zagolim: Fabiana 
Zagolim (mãe, interpreta uma 
compradora de pescados) 
e Giovana Gabrieli Pereira 
Zangolin (filha, interpreta a 
mulher contestadora).

Irmãos Leite: Raphael 
Eduardo Leal Leite (interpre-
ta o apóstolo Pedro) e Tiago 
Agustinho Leal (interpreta o 
apóstolo Thomé).

Irmãs Pereira: Stephany dos 
Santos Pereira (interpreta uma 
mulher incrédula) e Emilly Vi-
tória dos Santos Pereira ( com 
sete anos, interpreta a criança 
cega que foi curada).

Primos Caroni: Antônio 
Caroni (interpreta o apóstolo 
Tiago de Alfeu) e Cleber Már-
cio Caroni (interpreta José de 
Arimatéia).

IMPOSTO DE RENDA
Declaração de veículo tem novidades
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Barretos recebe curso sobre caratê neste sábado
Curso será ministrado pela atleta Érica Santos, que disputará olimpíadas

Érica Santos, carateca número 
1 do ranking nacional, da Seleção 
Olímpica de Caratê, faixa preta da 
Federação Paulista e Confederação 
Brasileira de Caratê, ministrará um 
curso neste sábado, 6 de abril, no 
ginásio do Conjunto Poliesportivo 
Municipal Rochão”, em Barretos.

O curso é oferecido pela As-
sociação Impacto de Caratê, com 
o apoio da prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer.

“Nós conseguimos um espaço 
na agenda da Érica Santos, o que 
é muito difícil, pois a carateca 
participa de uma série de ativida-
des, sempre com agenda cheia de 
viagens a trabalho e competições. 
Ultimamente esteve na Europa, 
Ásia e América  Central, dispu-
tando etapas do circuito mun-
dial”, revelou o diretor da asso-
ciação, Sílvio Ricardo Rodrigues.

“A primeira cidade que vai  
receber o curso no Brasil será 
Barretos. Teremos a honra de 
recebê-la e, no ano que vem, 
vamos torcer para que ela tenha 
excelente desempenho na Olim-
píada do Japão”, frisou o dire-
tor, que é faixa preta 5º DAN 
(grau) e atual delegado da 13ª 
Região Esportiva da Federação 
Paulista de Caratê.

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Dorivaldo de 
Almeida Júnior, Lilico, destacou 
ser uma grande oportunidade 
para o barretense praticante ou 
simpatizante da modalidade, em 
ter contato com uma atleta de tão 
alto nível, val

ÉRICA SANTOS
- Atleta número 1 do ranking nacional - categoria até 
61 kilos
- Integrante da seleção brasileira de caratê que irá 
disputar as olimpíadas do Japão/2020
- 3º Sargento da Força Aérea Brasileira
- Carateca da Comissão de Desportos da Aeronáu-
tica
- Recém chegada das etapas da Alemanha (Berlim), 
Budapeste (Hungria), Shangai (China), Open de 
Paris, Salzburg (Áustria) e  Dubai. Campeã em Vie-
na/2018 (Áustria) 
- Bi-campeã pan americana por equipes sênior
- Cinco vezes campeã brasileira sênior
- Campeã brasileira universitária
- Quatro vezes campeã sul americana
- Vice campeã panamericana 
- Oito vezes Campeã Paulista de Caratê
- Campeã dos Jogos Abertos do Interior
- Campeã diversas vezes dos Jogos Regionais, pela 
cidade de Santos
- Presidente da comissão de atletas da Federação 
Paulista de Caratê




