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AS VÍTIMAS DO BULLYING E AS ARMAS NA ESCOLA - “Não faz muito tempo que vivemos uma tragédia em Goiânia, quando um
adolescente que sofria bullying levou uma arma para escola e atirou contra os colegas, matando dois e ferindo outros.”
EDITORIAL - Leia na página 2

Castramóvel
atenderá no
Nova Barretos

O serviço Castramóvel da
prefeitura de Barretos atenderá
no bairro Nova Barretos a partir
da próxima segunda-feira, dia
18. A unidade móvel funcionará
no estacionamento da UBS do
bairro, localizada na Alameda
Líbano, 1.050. Para a realização das castrações de cães e
gatos, o proprietário do animal
deverá se dirigir a unidade móvel antecipadamente, no período das 8h30 às 12 horas, de segunda a sexta, munidos de RG
e comprovante de endereço. O
munícipe, então, preencherá a
ficha de inscrição do animal e,
logo após, será informado sobre
a data em que deve levar o animal para efetuar o procedimento. O Castramóvel permanecerá
no local até serem realizadas
todas as cirurgias agendadas.

Sebastião
Santos toma
posse para
terceiro
mandato como
deputado
estadual

Nesta sexta-feira (15),
Sebastião Santos toma posse
para o terceiro mandato como
deputado estadual, representando o interior paulista. Santos, também, foi escolhido
pela maioria dos deputados do
PRB para ser o líder da bancada na Assembleia Legislativa,
com aval da Executiva Estadual do partido. “Estaremos
muito próximos dos prefeitos
e das demandas da região noroeste. Esse será nosso trabalho nesse novo mandato”,
antecipou o deputado reeleito
por Barretos e região.
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Farmacêuticos orientam sobre os
riscos da automedicação nos casos
de dengue, zika e chikungunya
População receberá informações sobre os possíveis sintomas e medicamentos que devem ser evitados em caso de suspeita das doenças
Quem passar pela região da
Praça Francisco Barreto e pelo
calçadão em Barretos, nesta
sexta (15), sábado (16) e na
próxima segunda-feira (18),
receberá informações sobre
dengue, zika e chikungunya.
A ação, promovida pelo
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo,
e que faz parte da campanha
“Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya”,
conta com farmacêuticos voluntários e visa conscientizar
a população sobre as doenças,
assim como informar sobre os
principais cuidados, formas de
prevenção, além de alertar sobre os riscos da automedicação.
Como os sintomas das três
enfermidades são semelhantes, a pessoa com suspeita
dessas doenças deve evitar o
uso de medicamentos como o
ácido acetilsalicílico, ibuprofeno e outros anti-inflamatórios não esteroidais, pois eles

podem causar hemorragia e
até levar à morte.
Os farmacêuticos vão
abordar as pessoas, falar sobre as doenças e explicar por
que esses medicamentos devem ser evitados. O uso correto de repelentes naturais e
sintéticos também será abordado durante a ação.
Para o presidente do CRF-SP, dr. Marcos Machado, é
muito importante os farmacêuticos participarem de ações de
prevenção dessas doenças.
“O farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível
à população, já que está sempre
disponível nas farmácias. É um
profissional capacitado para identificar possíveis sinais e sintomas
das doenças, orientar o paciente e
o encaminhar para os serviços de
saúde para receber o atendimento
adequado e, assim, evitar possíveis complicações para a saúde
do paciente”, ressaltou Machado.
(Foto: Divulgação)

Unifeb recebe o Sebrae Móvel
na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (18), a unidade itinerante do Sebrae-SP, um
escritório chamado de Sebrae Móvel, estará no Campus do Unifeb com
atendimento gratuito aos estudantes, potenciais empreendedores e empresários, das 9h30 às 21h30. O Sebrae Móvel tem o objetivo de facilitar o
acesso aos serviços oferecidos pelo Sebrae-SP, Os analistas fazem atendimentos individuais, sanando as dúvidas sobre negócios, planejamento e
gestão, finanças, marketing, itens importantes que podem fazer a diferença para os resultados do empreendimento. Também são oferecidas orientações para aqueles que desejam sair da informalidade e ter o negócio
próprio. Na unidade móvel não há necessidade de agendamento.

Defesa Civil alerta autoridades sobre
risco crescente na interdição da rua 24
O secretário municipal de
Proteção e Defesa Civil de
Barretos, Manoel Messias
Santos Neto, protocolou no
Ministério Público, na Defensoria Pública e na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB
Barretos), documento oficial
alertando as autoridades sobre
o risco crescente na região da
rua 24, entre as avenidas 11 e
13, interditado desde novembro de 2011 (Foto: Arquivo).
O trecho, que tem obras anti-enchentes paralisadas por ordem judicial, apresenta grande
erosão no ponto sobre o córrego que ali passa. A obra chamada Fundo de Vale foi paralisada
naquele trecho em decorrência
de processo movido por um
morador, que teve seu imóvel
desapropriado e não concordou
com o valor da desapropriação.
O secretário questiona no
documento, quais serão os
responsáveis no caso de acidentes no local.

“Aquela região, hoje, oferece perigo real aos barretenses.
A interdição foi feita para que
ninguém passasse pela rua, que
vem desmoronando cada vez
mais com essas fortes chuvas.
A cada dia que passa a paralisação da obra deixa o local mais
perigoso e encarece a sua retomada. Até o muro do prédio do
CPP ali instalado está correndo
risco de desabamento, por isso,
estou questionando as autoridades sobre quem vai se responsabilizar no caso de um acidente”, explicou Manoel Messias.

Justiça Federal e IPEM abrem processo
seletivo para estágio
Página 7
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PITA FOGO

Editorial

As vítimas do bullying
e as armas na escola

Não faz muito tempo que
vivemos uma tragédia em
Goiânia, quando um adolescente que sofria bullying levou uma arma para escola e
atirou contra os colegas, matando dois e ferindo outros.
Casos parecidos, porém, de
menor proporção, foram registrados de lá para cá. Por último,
a tragédia da escola estadual Professor Raul Brasil, de Suzano, que
chocou o país. Dentre os detalhes
sobre os autores dos crimes, a
informação de que o menor de
idade sofria bullying por causa
de suas espinhas no rosto, quando
estudou na mesma escola.
Na edição de dezembro
de 2017, a revista Pediatrics
trouxe um artigo interessante
sobre o assunto e, em janeiro
do ano passado, no Blog sobre
Saúde Infantil - Psicologia e
Humanização, o dr. José Luiz
Setúbal, tratou do assunto que
reproduzimos no nosso espaço de opinião desta edição.
Segundo ele, um estudo intitulado “Armas entre vítimas
de bullying”, mostrava que essas vítimas tinham duas vezes
mais chances de transportar uma
arma de fogo ou uma faca para
a escola. Fatores de risco adicionais, como brigas na escola com
ameaças ou ferimentos, tornavam cada vez mais provável que
esses adolescentes trouxessem
armas para dentro de sua escola.

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

» CONVERSA DE PESCADOR NO LEGISLATIVO
Segundo o vereador Otávio Garcia (DEM) a dengue não ataca na zona rural, mas na área urbana, como
se fosse um “pardalzinho”. Lembrou que o seu colega
Euripinho (PDT) e mais ninguém pega a doença na
beira do rio.
» BONDÃO SUPERLOTADO NA LINHA DE RIO
PRETO
Paulo Correa (PR) pediu que a empresa Expresso
Itamarati melhore as condições dos ônibus circulares
da linha Barretos/São José do Rio Preto. A superlotação preocupa o parlamentar.
» A ARTE DO GRAFITE NOS PRÉDIOS PÚBLICOS
Vereador Dutra (PSDB) defende que grafiteiros
pintem prédios públicos municipais.

Os pesquisadores examinaram dados do Inquérito ao Comportamento de Risco Juvenil de
2015. Eles encontraram [naquela
época, três anos atrás] que 20%
dos alunos relataram serem vítimas de bullying durante o período de 12 meses anteriores ao
acontecimento e 4% dos alunos
relataram ter levado uma arma
para a escola no último mês.
Quando os impactos de fatores de risco adicionais foram
analisados individualmente, as
probabilidades de armas levadas por vítimas de bullying que
relataram medo de sua segurança, lutar na escola ou ser ameaçadas/feridas na escola eram,
respectivamente, 3 vezes, 5 vezes, e 6 vezes maior em comparação com as não vítimas.

Os adolescentes que experimentaram as três experiências adversas adicionais eram muito mais
propensos a levar armas para a escola em comparação com as não
vítimas (46% contra 2,5%).
Por outro lado, as vítimas
de bullying que não experimentaram nenhum desses fatores de risco adicionais não
apresentavam maior risco de
levar uma arma para a escola.
Os pesquisadores concluíram que os pais, o pessoal da escola e os pediatras devem estar
atentos às bandeiras vermelhas,
como contusões inexplicadas
ou lesões constantes, evasão escolar e/ou ausência escolar frequentes, mas é necessária mais
pesquisa para entender como o
bullying afeta as meninas e os

meninos de maneira diferente, e os motivos pelos quais os
adolescentes decidem levar armas para a escola.
Como se pode ver, o bullying
não é um fenômeno brasileiro
e ocorre em outros lugares do
mundo. É certo que o acesso às
armas é muito maior nos EUA
que no Brasil, mas mesmo assim, como vimos em Goiânia
[antes disso, em Realengo, no
Rio de Janeiro] e agora em Suzano, pode ocorrer.
Os pais e profissionais que
lidam com as crianças devem
estar atentos aos sinais e procurar fazer prevenção sobre o
assunto. Ainda mais em tempos
de liberação de porte de armas
e de crescimento da violência
urbana como estamos vendo.

NOTA AOS BRASILEIROS
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) manifesta publicamente a solidariedade dos médicos pediatras e de milhões de brasileiros
às famílias das vítimas da tragédia ocorrida nesta quarta-feira (13), na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), quando um ataque
planejado e executado por dois jovens deixou um saldo de 10 mortos e vários feridos. O episódio revela a importância do fortalecimento
urgente de políticas públicas de promoção da paz e do respeito, bem como de prevenção à violência em todas as suas formas de manifestação. A defesa da paz deve ser valorizada para trazer maior harmonia na convivência entre os povos e reduzir os transtornos causados pelos casos de agressão, responsáveis pelo aumento dos indicadores de morbidade e de mortalidade, especialmente entre os mais
jovens. Considerando estes e outros casos, que deixaram a população transtornada, cabe aos gestores a adoção de medidas efetivas que
aumentem a segurança de crianças e adolescentes, bem como de profissionais que os acompanhem, em locais como escolas, unidades
de saúde, centros desportivos, clubes e outras instalações do tipo. É imprescindível assegurar a vida o bem-estar e a integridade de todos.

Opinião

Diminuição da maioridade penal,
você é contra ou a favor?

EXPEDIENTE

O título deste artigo, em
forma de uma pergunta simples, já se apresenta como
uma provocação. Não é dessa
forma que muitas vezes a imprensa apresenta um problema
complexo ao cidadão comum?
O polêmico Projeto de
Emenda Constitucional 171,
que prevê a diminuição da
maioridade penal de 18 para 16
anos, tem sido tema de inúmeros debates entre opositores e
defensores dessa proposta.
Os que defendem a redução
costumam argumentar que os
adolescentes têm sido os principais responsáveis por ondas
de violência e criminalidade, e
que acabam se beneficiando da
impunidade que o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA)
supostamente lhes garante.
São argumentos que parecem desconhecer o texto
do ECA, que prevê diversas
formas de punição aos adoDiretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: contato.jornalacidade@uol.com.br
Designer Gráfico
Maxsmiliano Lemes das Neves
Circulação
Barretos, Colina e Colômbia
Jornal A Cidade - Barretos e Região

lescentes infratores, conforme
dispõe seu Artigo 112:
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III
- prestação de serviços à comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de
semi-liberdade; VI - internação
em estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das
previstas no Art. 101, I a VI.
Ao contrário do que supõe
o senso comum, os jovens infratores já são punidos e o mais
surpreendente é que boa parte
da população parece ignorar que
somente 4% dos homicídios são
cometidos por menores.
Sem falar que a idéia de
colocá-los em prisões comuns
com presos adultos é desaconselhada pela grande maioria
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dos especialistas no assunto.
Assim, em vez de concordamos com uma política de
encarceramento em massa,
que seria amplificada pela
PEC 171, deveríamos garantir
mais investimentos em políticas públicas para a juventude
de nosso país, principalmente
para o atendimento dos jovens
das periferias que se encontram numa condição de vulnerabilidade.
Uma vergonha internacional num país com as maiores
taxas de desigualdade social
do mundo.
Devemos considerar ainda
que num contexto de desigualdade e exclusão social, a atual
política de encarceramento em
massa ocasionou um déficit de
mais de 250 mil vagas no sistema prisional brasileiro.

Além de ser deficitário,
precário e degradante, há
muitos anos o sistema prisional brasileiro se transformou
numa fábrica de doenças, loucura e mortes.
Uma realidade que em
nada lembra sua função social
de ressocializar.
Everson Araujo Nauroski
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» AS OBRAS PARALISADAS NO MUNICÍPIO
Soluções para as obras paralisadas em Barretos
foram solicitadas pelo vereador Euripinho (PDT) ao
prefeito Guilherme Ávila (PSDB).
» A PREFEITURA E A GUARDA MIRIM DE BARRETOS
Vereador Fabrício Lemos (PSL) deseja saber se a
prefeitura mantém convênio ou oferece incentivos à
Guarda Mirim de Barretos.
» LIMPEZA NOS CÓRREGOS SUJOS
Limpeza completa dos leitos dos córregos existentes em nossa cidade, com especial atenção ao São Sebastião, em toda a sua extensão, foi reivindicada pela
vereadora Paula Lemos (PSB).
» CASAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
Estudos visando a construção de casas populares
para famílias de baixa renda em Barretos, foi pleiteado pelo vereador Raphael Oliveira (PRP).
» CICLOVIA NA REGIÃO DOS LAGOS
Vereador Lupa (DEM) solicitou à prefeitura a implantação de uma ciclovia na Região dos Lagos.
» SEMANA TEM DOSE DUPLA
Na próxima semana estão previstas duas sessões
ordinárias da Câmara de Barretos. Na segunda-feira
(18), a reunião começa às 20 horas. Na quarta-feira
(20), o encontro tem início às 19 horas.
» VEREADOR É BOM DE RABISCOS
O vereador Fabrício Lemos (PSL) revelou que
gosta de desenhar, mas não tem as qualidades do artista plástico Renato Amisy Pereira.
» O RETORNO DE GUILHERME ÁVILA
O vereador Carlão do Basquete (PROS) espera
que o fisioterapeuta e atual prefeito Guilherme Ávila
(PSDB), volte logo para o Centro de Reabilitação em
virtude de suas qualidades profissionais.
» A DICA MILAGROSA DO VEREADOR CIPRIANO
“Se você não acredita em milagres, faça fisioterapia”,
afirmou o vereador Aparecido Cipriano (PP). Ele revelou que já precisou dos serviços do profissional da área.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Violência de Gênero Contra Mulheres. Suas Diferentes Faces e Estratégias
de Enfrentamento e Monitoramento”, de Cecília Maria
Bacellar Sardenberg, publicado pela editora Edufba.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Viver é a única coisa que não dá para deixar para depois.” (G. Garabyra)

Sueli Porto Barbosa, completou
mais um ano
de vida nesta
semana, quarta-feira (13/03).
As felicitações
e os parabéns
ficaram por
conta dos filhos,
Gustavo e Gabriela, amigos e
familiares. Tudo
de bom!!!

Hoje (15/03), tem comemoração especial para
Rosemary Aparecida Rocha, com direto a bolo de
aniversário, guaraná e muita alegria. A festança ficará por
conta dos filhos, Camila, Milene e Lucas. E os mimos dos
netos, Henrique, Bernardo e Ana Júlia. Felicidades!!!

Dra. Juliana Buford Juliano, inicia uma nova fase em sua vida
profissional. A dentista inaugurou recentemente a SPA Odontológico, oferecendo o que há de mais avançado em odontologia e estética orofacial. Vale a pena conferir!!!

O domingo (10)
foi de celebração
para Angela
Peixoto que
festejou mais
um aniversário,
e fazendo o que
ela mais gosta,
viajando, e como
sempre, acompanhada do seu
fiel amigo, Caio
Sampaio.
Felicidades!!!

Shopping Iguatemi Ribeirão Preto
estende Dia Internacional da
Mulher com evento especial

Destaque para Wellington Alves (Moita), Thainá Pains e a filha Valentina, Malu Nogueira e o esposo Thiago Ramos, que dia desses foram
curtir uma praia, e o destino, Guarujá – Pitangueiras. Sucesso!!!

Saúde, beleza e estilo de vida estão em evidência no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, até o dia 16 de março, com o
evento Body & Soul. São bate-papos, workshops, aulas e ativações gratuitas, em parceria com marcas renomadas como
a academia Bodytech, O Boticário, L’Occitane, Track & Field,
Studio W e MAC. Além das atividades, mimos não vão faltar,
garantindo a comemoração pelo Mês da Mulher. As vagas são
limitadas e as inscrições devem ser feitas antecipadamente
pelo whatsapp: (16) 99157-8027. A programação completa
está disponível no site: iguatemi.com.br/ribeiraopreto

Letícia Toledo é bonita, esbanja boa forma e ainda sabe da importância em se alimentar bem e quer dividir os seus conhecimentos! O motivo? Ela é mais nova nutricionista da cidade e
está em busca do seu lugar ao sol!!! Boa sorte Letícia!!!

Bia Baston dia
desses esteve
nas lagoas de
Jericoacoara
no Ceará. A
visita no lugar
paradisíaco
serviu para
descansar e
recarregar as
energias. Muito bom!!!

O pequeno Alan Paixão
Cardoso completou seu 1°
aninho quinta-feira (07/03)
com linda festa, e os mimos
ficaram por conta dos pais,
Emanuel e Letícia. Parabéns!!!
(foto: Camila Siqueira)

Aconteceu no último sábado (09/03), em A Construtora materiais para construção, a inauguração
do showroom de iluminação, com um delicioso café da manhã para os clientes e profissionais da
área. A loja fica na Rua 30, 281. Dê uma passadinha por lá e confira!!!
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Prefeitura sinaliza mudança
do Posto de Bombeiros

“Informamos que há possibilidade de construir um
imóvel adequado na Região
dos Lagos para instalação do
Posto de Bombeiros.”
A frase é do secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Luiz de Ávila Câmara,
em resposta ao requerimento do vereador Raphael Dutra
(PSDB). O secretário, segundo
Dutra, deixa claro que o posto
será construído onde se locali-

za a piscina semiolímpica.
Dutra ressaltou que o atual imóvel ocupado pelo Corpo
de Bombeiros foi inaugurado
há mais de 50 anos. “O prédio onde está instalado atualmente o posto está em precárias condições de conservação
e necessita de inúmeros reparos, podendo vir a prejudicar
o trabalho desenvolvido pela
corporação”, comentou.
“Um novo prédio para abrigar a corporação é de suma importância para que os bombeiros
de Barretos continuem desempenhando o excelente trabalho
que é prestado. A Região dos
Lagos é um local de fácil acesso a outros bairros, como também para as saídas de Barretos,
em caso de atendimentos na região”, destacou o vereador.
No entanto, segundo Raphael Dutra, o secretário municipal não prevê data para início
das obras, já que serão necessários estudos para levantamento de recursos financeiros.

Vereador solicita reforma e
revitalização no Terminal Rodoviário
O vereador Olímpio Jorge
Naben (Euripinho) solicitou à
prefeitura, providências para
reforma geral e revitalização
no Terminal Rodoviário.
Segundo o vereador, há a
necessidade de limpeza frequente, pintura, reforma dos
banheiros, limpeza e higienizaçãode todo o espaço público, manutenção do sistema
hidráulico e elétrico, instalação de uma nova cobertura,
reforma e substituição de todas as telhas quebradas, modernização do sistema de drenagem, implantação de mais

bancos, substituição de todas
as luminárias da edificação,
instalação de uma sala de espera equipada com assentos e
televisão, e a implantação de
segurança 24 horas, entre outros reparos.
Euripinho justifica que “o
Terminal Rodoviário é um dos
pontos onde há grande circulação de pessoas e necessita de
uma revitalização e reforma
geral urgente, porque se encontra com aspecto de abandono, estando evidente em todas
as partes, além de constantes
denúncias da população”.
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Prefeito de Barretos despacha com vicegovernador e secretários estaduais em dois dias
Na capital paulista, no início
desta semana, o prefeito Guilherme Ávila despachou com
o vice-governador do estado
de São Paulo, Rodrigo Garcia,
e com os secretários estaduais
de Saúde, Educação e Segurança Pública, em diferentes reuniões. O prefeito chegou, inclusive, a falar pessoalmente com
o governador João Dória, que
passou pelo gabinete de Garcia.
As reuniões foram motivadas pelo Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio
Grande (CODEVAR), presidido pelo prefeito Guilherme Ávila até dezembro passado e hoje
sob a presidência do prefeito de
Bebedouro, Fernando Galvão.
Atualmente, são 22 municípios da região participando do CODEVAR, todos com
reinvindicações comuns e
muitas atendendo problemas
individuais das cidades.
Ávila explicou que foram
dois dias intensos de muitas
reuniões em gabinetes e inúmeros pedidos para a cidade
de Barretos, especificamente.
“Contamos com a importante
colaboração do deputado estadual, Geninho Zuliani, eleito
pela nossa região, fundador do
CODEVAR e que se mostrou
disposto a nos ajudar e abrir todas as portas que for preciso”.
“Com o novo secretário de
Saúde do estado de São Paulo, o
dr. José Henrique Germann Ferreira, reivindicamos verbas para
a Santa Casa de Misericórdia de
Barretos, novos equipamentos
oftalmológicos para nossos ambulatórios, novas ambulâncias
e ambulâncias adaptadas. Com
o secretário de Educação, Rossieli Soares da Silva, falamos do

aumento de recursos tanto para
transporte escolar, quanto para
a merenda, além de cobrarmos
a construção de creche e escola no bairro Vida Nova. Aproveitamos também para pedir
um novo ônibus escolar para a
cidade. Já com o General João

Camilo Pires de Campos, secretário de Segurança Pública do
estado, reivindicamos um Batalhão de Ações Especiais da PM
para Barretos, o BAEP, o aumento real do efetivo da Polícia
Militar em nossa cidade e a finalização da implantação da ativi-

dade delegada, além do projeto
de integração das câmeras dos
radares ativos nas ruas de Barretos ao sistema Detecta, garantindo ainda mais resolutividade
nos casos de roubo de veículo e
de uso de carros por bandidos”,
resumiu o prefeito de Barretos.

Deputado Federal Márcio Alvino
destina R$ 200 mil para APAE
após pedido de Paulo Correa

A pedido do vereador Paulo Correa, o deputado federal
Márcio Alvino (PR) destinou
no dia 7 de março, emenda
parlamentar no valor R$ 200
mil para a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
de Barretos (APAE).
O recurso é destinado para
custeio do Serviço de Proteção Social realizado pela entidade, que atende mais de 200
alunos das cidades de Barretos e Colômbia.
“Tenho um trabalho direcionado às APAEs do estado e

a de Barretos tem uma atuação
diferenciada, bem estruturada e
atendimento excelente na área
da saúde”, disse Márcio Alvino.
Essa é a segunda emenda
que o deputado traz para Barretos no ano de 2019, que também destinou janeiro recurso de R$ 200 mil do Governo
Estadual para custeio da saúde, com compromisso do prefeito Guilherme Ávila, para a
aquisição de uma van adaptada para transporte de pacientes
que precisam de tratamento de
saúde fora do município.

“O deputado Márcio Alvino vem desempenhando um
excelente trabalho na Câmara
dos Deputados, colocando-se
constantemente à disposição
com relação aos pedidos para
nosso município. Mais uma
vez agradeço seu empenho”,
disse Paulo Correa.
O vereador destacou ainda
seu carinho pela entidade. “Tenho um apreço especial por
essa instituição, pois meu pai
Geraldo Correa foi fundador
e hoje conta com mais de 200
alunos assistidos”, finalizou.
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Inédito no Brasil, programa francês gratuito fomenta inovação em tecnologia médica
O IRCAD América Latina
(Instituto de Treinamento em
Técnicas Minimamente Invasivas), unidade localizada em
Barretos, sediará, pela primeira
vez no Brasil, o módulo pre-

sencial do B.E.S.T Innovation
Course, programa educacional
promovido gratuitamente pelo
instituto, que combina cirurgia,
empreendedorismo e engenharia, a fim de incentivar a criação

e inovação cirúrgica no mundo,
através de curso e desenvolvimento de projetos ou protótipos
para a área médica.
Desenvolvido ao longo do
ano, com módulos on-line e pre-

sencial, o programa ainda selecionará o melhor projeto apresentado
e poderá colocá-lo a disposição
das mais respeitadas empresas da
indústria médica no mundo.
Com o apoio exclusivo do
IHU, instituto de ponta dedicado à cirurgia guiada por imagem, localizado na França, o
B.E.S.T foi iniciado na França
em 2011 e, também, aplicado
na unidade IRCAD de Taiwan
desde 2016, tendo recebido, até
o momento, 21.325 inscrições
de estudantes de 54 países.
O programa é realizado
por transmissão on-line interativa durante nove meses e
módulos de ensino no local,
no período de cinco dias.
O corpo docente é formado
por profissionais selecionados
em todo o mundo, incluindo
empreendedores da área técnica, médica e negócios do
empreendedorismo médico.
As inscrições para o módu-

lo online, que tem vagas ilimitadas, estão abertas e poderão
ser realizadas até o final de
maio através do portal http://
www.best-innovation.eu/ .
Podem se inscrever universitários e profissionais das áreas
de medicina, engenharia e gestão. Nesta fase, os alunos terão
conteúdos exclusivos, durante
nove meses, sobre cirurgias minimamente invasivas, noções
básicas de laparoscopia, procedimentos laparoscópicos, técnicas minimamente invasivas,

engenharia clínica e biomédica,
e empreendedorismo.
Para o módulo presencial,
que será realizado em Barretos,
de 16 a 20 de dezembro, o IRCAD América Latina oferecerá
20 vagas, sendo selecionados
os alunos que obtiverem o melhor desempenho no módulo
on-line. Para esta fase, interessados deverão se inscrever até
o dia 30 de setembro de 2019.
Mais informações estão disponíveis no portal do programa:
http://www.best-innovation.eu/
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Fundação Educacional de Barretos divulga
resultado da eleição do Conselho Curador
A Fundação Educacional
de Barretos divulgou no início
desta semana, o resultado da
eleição do Conselho Curador,
apurado em votação realizada
pela comunidade acadêmica,
entre os dias 25 de fevereiro e
1º de março.
Os cinco membros eleitos
pela comunidade da instituição
foram Danilo Henrique Nunes
(373,2 votos), Marisa Marques
Flausino Silva (359 votos), Juliana Felix da Rocha Alves (334,
7 votos), Solange Sousa Santos
de Paula (325,7 votos) e Claudi-

nei da Cruz (313,8 votos).
O Conselho Curador é
formado por 13 integrantes,
cinco eleitos pela comunidade da instituição e outros oito
representantes indicados, sendo 1 pela Câmara Municipal
de Barretos, 1 pela Prefeitura
de Barretos e 1 por cada um
dos Conselhos Regionais,
sendo eles, o CRA (Conselho
Regional de Administração
do Estado de São Paulo), o
CRC (Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de
São Paulo), o CREA (Conse-

lho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de São
Paulo), o CROSP (Conselho Regional de Odontologia
do Estado de São Paulo), o
CRF (Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São
Paulo) e a OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil).
A função de membro do
conselho é considerada serviço
de relevante interesse público
e não tem remuneração. A cerimônia de posse do Conselho
Curador da instituição acontece no início do mês de abril.

Procon-SP irá notificar as empresas para
suspenderem a cobrança da taxa de conveniência
A Fundação Procon-SP, vinculada à Secretaria da Justiça e
Cidadania, irá notificar todas
as empresas que cobram taxa
de conveniência no Estado de
São Paulo, para que suspendam
imediatamente essa cobrança,
sob pena de multa e demais
consequências previstas na legislação do consumidor.
Esta posição do Procon-SP fica reforçada agora pela
decisão do último dia 12, da
3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para o
segundo tribunal mais importante do país é ilegal a cobrança de taxa de conveniência
na venda online de ingressos
para shows e outros eventos.
A sentença se refere a uma
ação movida contra a Ingresso
Rápido pela Associação de Defesa dos Consumidores do Rio
Grande do Sul (Adeconrs) em
2013, vale para todo o Brasil e
depende da intimação oficial.
A Fundação Procon-SP entende que a cobrança de taxa
de conveniência é ilegal por
violação dos artigos 39, inciso

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

Privatização da Previdência
fracassa no mundo, diz OIT
V, e 51, inciso IV, do Código
de Defesa do Consumidor.
Segundo o diretor executivo Fernando Capez, “a venda
pela internet configura uma
vantagem para o fornecedor
na medida em que apresenta
sua oferta a um universo muito maior de consumidores,
torna mais célere e prática a

venda e potencializa o aumento de vendas e o lucro do fornecedor. Essa já é a vantagem.
Acrescentar uma segunda
vantagem, a cobrança da taxa
de conveniência, importaria
numa vantagem excessiva ao
fornecedor e ônus desnecessário ao consumidor, caracterizando cobrança abusiva”.

A privatização da previdência fracassou na maioria dos
países que adotou o sistema de
capitalização previdenciária,
que o governo de Jair Bolsonaro (PSL) que implantar no
Brasil. Os impactos sociais e
econômicos do sistema foram
tão negativos e a única saída foi
voltar atrás e reestatizar total ou
parcialmente a Previdência.
A conclusão é do estudo da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) “Revertendo
as Privatizações da Previdência - Reconstruindo os sistemas
públicos na Europa Oriental e
América Latina”, divulgado na
última segunda-feira (11).
A capitalização exige que
o trabalhador abra uma poupança pessoal onde terá de
depositar todo mês para conseguir se aposentar. A conta é
administrada por bancos, que
cobram taxas e ainda podem
utilizar parte do dinheiro para
especular no mercado financeiro. “Eles são os únicos que
ganham com a privatização”,
é uma das conclusões do estudo da OIT, que demorou três
anos para ficar pronto.
O estudo da OIT mostra que
sistemas como esse aumentaram
a desigualdade de gênero e de

renda, que os custos de transição
criaram pressões fiscais enormes,
os custos administrativos são altos, os rendimentos e os valores
das aposentadorias são baixos e
quem se beneficiou com as poupanças dos trabalhadores e trabalhadoras foi o sistema financeiro,
entre outros problemas.
De acordo com o estudo, de
1981 a 2014, trinta países privatizaram total ou parcialmente seus sistemas de previdência
social. Quatorze deles são da
América Latina: no Chile (primeiro a privatizar em 1981),
idosos estão morrendo na miséria; Peru (1993), Argentina
e Colômbia (1994), Uruguai
(1996), Bolívia, México e
Venezuela (1997), El Salvador (1998), Nicarágua (2000),
Costa Rica e Equador (2001),
República Dominicana (2003)
e Panamá (2008).
A grande maioria desistiu
da privatização após a crise
financeira global de 2008, que
escancarou as falhas do sistema de previdência privada. Até
2018, dezoito países fizeram a
re-reforma, ou seja, reverteram
total ou parcialmente a privatização da previdência social:
Venezuela (2000), Equador
(2002), Nicarágua (2005),

Bulgária (2007), Argentina
(2008), Eslováquia (2008),
Estônia, Letônia e Lituânia
(2009), Bolívia (2009), Hungria (2010), Croácia e Macedônia (2011), Polônia (2011),
Rússia (2012), Cazaquistão
(2013), República Tcheca
(2016) e Romênia (2017).
Para os técnicos da OIT, o
que melhora a sustentabilidade
financeira dos sistemas de previdência e o nível de prestações
garantidas, permitindo às pessoas usufruir de uma melhor
vida na aposentadoria não é
acabar e, sim, reforçar o seguro
social público, associado a regimes solidários não contributivos, conforme recomendado
pelas normas da entidade.
O que garante a segurança
de renda na idade avançada é
o fortalecimento de sistemas
públicos de previdência, dizem os técnicos.
Ou seja, ao invés de acabar
com a Previdência Social pública e solidária, o chamado
modelo de repartição em que,
quem está no mercado sustenta a aposentadoria daqueles
que já contribuíram ao longo
de toda a vida, como quer Bolsonaro, os governos têm de reforçar o sistema. (Fonte: CUT)
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Justiça Federal e IPEM abrem processo seletivo para estágio
Estão abertas até a próxima
segunda-feira (18) as inscrições para o Processo Seletivo
de Estagiários na Justiça Federal de São Paulo, direcionado
a alunos com idade mínima de
16 anos, que estiverem cursando o ensino médio ou superior.
A seleção é para a formação de cadastro reserva com
validade de um ano, a contar da data da publicação do
resultado final, podendo ser
prorrogada por igual período.
É possível concorrer para
as seguintes áreas: ensino médio/técnico profissional/escola especial: administração,
contabilidade, secretariado,
informática, técnico em manutenção e suporte em infor-

mática, técnico em serviços
jurídicos e técnico jurídico.
Para ensino superior é necessário estar cursando Direito.
O estagiário deverá cumprir a jornada de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira.
O valor da bolsa-auxílio oferecida é de R$ 502,00 para estudantes do ensino médio, e R$
705,00 para os de ensino superior. O auxílio-transporte é de
R$ 8,00 por dia estagiado.
Os interessados poderão se
inscrever gratuitamente, no portal da empresa Cide – Capacitação Inserção e Desenvolvimento,
em www.ciderh.org.br. A prova
será realizada no dia 6 de abril.
IPEM
Por meio da parceria do

Instituto de Pesos e Medidas
do Estado de São Paulo (Ipem-SP) e o Centro de Integração
Empresa Escola (CIEE), o
estudante que está cursando
o ensino médio, ensino médio técnico e ensino superior
pode estagiar nas unidades do
órgão. Para mais informações,
basta acessar o site www.ciee.
org.br ou falar pelo telefone
(11) 3581-2042 com Solange
Sarri, do Departamento de Recursos Humanos do Ipem-SP.
As demandas do Ipem-SP são:
alunos do curso superior cursando: Administração, Comunicação, Direito, Engenharia e
Serviço Social; alunos do ensino médio técnico: Administração; e Ensino médio.

Reitora do UNIFAFIBE recebe Troféu
Mulher North Shopping Barretos
Aconteceu na última terça-feira (12), a entrega do Troféu Mulher North Shopping
Barretos – Edição 2019. A
Reitora do Centro Universitário UNIFAFIBE, de Bebedouro, professora Iná Izabel Faria
Soares de Oliveira, representando a área da Educação, fez
parte do seleto grupo de 10
mulheres homenageadas. A
empresária foi escolhida por
unanimidade como a representante do segmento educacional de Barretos e região.
Nascida em Itapagipe
(MG), a professora Iná residiu por 30 anos em Barretos.
É formada em Matemática
(UNIFEB - Barretos) e Direito (Fadir – atual UNIRP – São
José do Rio Preto) e Mestre em
Administração pela Universidade Metodista de Piracicaba.
Sua vida profissional começou no Departamento de Recursos Humanos da Faculdade e
Colégio Soares de Oliveira, em
Barretos. Em 1996 mudou-se
para Bebedouro, assumindo a
Faculdade de Filosofia Ciências
e Letras de Bebedouro, que transformou com sua visão de futuro,
dedicação e trabalho sério em
Centro Universitário UNIFAFI-

Clientes já podem antecipar
imposto de renda na Caixa
Linha de crédito tem taxa de juros a partir de 2,10% ao mês
A Caixa Federal abriu a
linha de crédito que permite
a antecipação da restituição
do Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) 2018/2019. O
empréstimo pode ser solicitado pelo cliente pessoa física que enviar a declaração
deste ano à Receita Federal
e indicara CAIXA como instituição financeira para receber a restituição do imposto.
A linha de crédito tem taxa
de juros a partir de 2,10% ao
mês. O valor liberado já prevê

Iná Izabel Faria Soares de Oliveira foi homenageada
na noite desta terça-feira, dia 12, com o Troféu Mulher
North Shopping Barretos (Foto: Márcio Oliveira)

BE, hoje, o melhor da região.
A instituição atualmente
conta com dezessete cursos de
graduação, além de pós-graduação e cursos de extensão.
São cerca de 300 colaboradores e mais de 4 mil alunos de
Bebedouro e região.

A cerimônia de entrega do
troféu aconteceu no Centerplex
Cinemas, no North Shopping Barretos, e contou com a presença de
um numeroso público que aplaudiu calorosamente a todas as mulheres homenageadas, demonstrando-lhes admiração e respeito.

Espetáculo “A Paixão de Cristo” será dia 14 de abril
O espetáculo “A Paixão de Cristo”,
realizado pela prefeitura de Barretos, por
meio da secretaria municipal de Cultura,
acontece no dia 14 de abril, no Recinto
Paulo de Lima Correa, a partir das 19h30,
com entrada gratuita. A produção tem participação de mais de 40 atores (Foto).Para
o secretário municipal de cultura, João Batista Chicalé, a expectativa para o espetáculo é grande e as novidades deste ano, como a participação da Orquestra Sinfônica de Barretos e
o Recinto Paulo de Lima como palco, devem emocionar ainda mais a população. “É um evento de
grande trabalho e preparação e a inserção desses novos elementos foram pensadas para encantar
ainda mais o público. Estamos certos de que será um espetáculo inesquecível”, antecipou Chicalé.

o desconto dos juros, que são
cobrados apenas na liquidação
do empréstimo. O pagamento do
empréstimo é debitado em conta
corrente, no momento em que for
creditada a restituição, ou no dia
30 de dezembro de 2019.
O limite de crédito disponibilizado ao cliente é de até
75% do valor da restituição.
Caso o valor da restituição seja
superior ao valor da operação,
a diferença permanece na conta do cliente, sendo debitado
apenas o valor contratado.
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Etapa classifica barretenses para fase estadual de Karate
No último sábado (9),
aconteceu na cidade de Lençóis Paulista, a primeira etapa
do Campeonato Estadual de
Karate, organizado pela federação paulista da modalidade.
Os karatecas da secretaria
municipal de Esportes/Associação Impacto de Barretos, comandados pelo Shihan, Sílvio
Ricardo Rodrigues, conquistaram 11 medalhas, sendo uma
de ouro, duas medalhas de prata e oito medalhas de bronze.
Os destaques na categoria
dente-de-leite ficaram por conta dos Karatecas Luan Granado (8 anos) e Felipe Sienna (6
anos), com duas medalhas cada
um. Todos os medalhistas estão
classificados para a final, que
será realizada em São Bernardo
do Campo, no mês de junho.
CAMPEONATO
COMBAT GAME

O Projeto Revelar de Barretos, com o apoio da secretaria de Esporte de Barretos,
participou no último sábado
(9), em Cubatão/SP, da seletiva estadual para os jogos escolares do Combat Game.
Cinco atletas barretenses se
classificaram para a fase nacional,
que acontece em abril, na cidade
de Palmas/TO. Os classificados
foram: Wesley Paixão - campeão

livre até 42 kg; Erick Modenes
- campeão greco romano até 44
kg; Augusto Rafael - campeão
greco romano até 52 kg; Wilson
Gabriel - campeão greco romano
até 62kg; Eduardo Modenes campeão greco até 75 kg.
Também participaram os
atletas Lucas Barbosa – vice-campeão até 68 kg, no estilo livre, e Jaqueline Araújo Wrestling Feminino até 54 kg.

4ª Parque Night Run acontece
neste sábado no Parque do Peão
Mais de 1.300 atletas profissionais e amadores são esperados para a 4ª edição da
Parque Night Run, corrida
que acontece neste sábado,
dia 16, no Parque do Peão, a
partir das 19 horas.
Os runners devem retirar
seus kits no quiosque montado no North Shopping Barretos. Nesta sexta-feira (15), as
entregas acontecem das 12 às
20 horas e, no sábado (16),
das 10 às 16 horas. Para aqueles que residem em outra ci-

dade, o termo de autorização
para que terceiros retirem seu
kit está disponível nas redes
sociais da corrida: facebook.
com/parquenightrun ou @
parquenightrun no Instagram.
Os trajetos, de 5km e 10km,
contemplam importantes pontos turísticos localizados no
Parque do Peão e trechos arborizados. As crianças que vão
acompanhando os pais poderão se divertir no Espaço Kids,
que oferecerá diversas atividades em formato de gincanas e

pequenos circuitos interativos.
“Temos a certeza de que a
Parque Night Run será mais
uma grande festa. Mais do
que a disputa pelo melhor
tempo, a integração entre tantos apaixonados pela corrida
é o ponto alto deste evento”,
antecipa Caio Ramiro, um dos
organizadores.
Os resultados com classificação por categorias e tempos
individuais poderão ser consultados no site https://sistime.com.br/eventos/

