
BARRETOS, 05 de julho de 2019

www.jornalacidadebarretos.com.br

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Ano VI - Edição nº 335 - Ditribuição Gratuita

O QUE O BRASIL PRECISA - Autor do livro “Impossível é o que não se tentou”, o empresário J.A.Puppio nos brinda com 
um texto claro, objetivo e direto, sobre o Brasil e seus brasileiros e, mais que isso, um sincero desabafo que muitos de nós 
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Festa do Divino é atração de 
Barretos neste fim de semana
A 16ª Festa do Divino 

será aberta nesta sexta-fei-
ra (5) com missa às 19h30, 
na Catedral Divino Espírito 
Santo, seguida da quermesse 
na praça Francisco Barreto. A 
programação especial irá até 

a próxima terça-feira, feria-
do de 9 de julho, no período 
noturno. Uma das novidades 
é a realização do “Almoço do 
Divino” no domingo (7), com 
cardápio especial por adesão.

De acordo com os festeiros 

de 2019, Francisco Guimarães 
Neto e sua esposa Cleusa, a 
realização da festa é importante 
para a manutenção das ativida-
des da Catedral do Divino Es-
pírito Santo e das outras dez co-
munidades ligadas à paróquia.

Prefeitura inicia conciliações de 
débitos da dívida ativa no Fórum

Mais de 1,5 mil barreten-
ses foram convocados pela 
prefeitura de Barretos para 
realizar acordos para paga-
mentos de seus débitos ins-
critos na Dívida Ativa do Mu-
nicípio, relativos a impostos 
não pagos até o ano de 2018.

As sessões de conciliação 
tiveram início nesta quinta-fei-
ra, dia 4, no Fórum de Barretos.

Os acordos de parcelamen-
tos de dívidas serão feitos se-
guindo a Lei Complementar 
Nº 401, de maio deste ano, que 
prevê Programa de Parcela-
mento Incentivado, oferecendo 
cinco opções de pagamento de 
débitos contraídos junto à pre-
feitura até dezembro de 2018.

As opções vão desde par-
cela única, paga até 27 de de-
zembro de 2019, com 100% 
de desconto em multas e juros, 
até parcelamento em até 18 

vezes, com juros decrescentes 
a partir da data do acordo.

Para o atendimento aos con-
tribuintes convocados, a prefei-
tura montou uma equipe dedica-
da e vai contar com a estrutura 
do próprio Fórum. As sessões 
de conciliações acontecem nos 
dias: 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 31 
de julho, das 9h30 às 15h10, 
inicialmente no salão do júri do 
Fórum, em horário informado 
na carta de convocação.

As pessoas que não fo-
ram convocadas e sabem de 

seus débitos não saldados até 
dezembro de 2018, devem 
procurar as equipes de conci-
liação no Fórum nos dias 24, 
25, 26, 29 e 31 de julho, das 
9h30 às 15h10, para conhecer 
os benefícios do Programa de 
Parcelamento Incentivado e 
fazer o acordo de conciliação. Ambulatório de Saúde do Idoso inaugura 

prédio próprio nesta sexta-feira

A prefeitura inaugura nesta 
sexta-feira (5), às 9 horas, o 
prédio próprio do Ambulatório 
de Saúde do Idoso, construído 
em área do Centro Municipal 
de Reabilitação Solange Lana 
de Ávila, localizado Via Con-
selheiro Antônio Prado, 1.365.

A unidade tem uma área cons-
truída de 377 metros quadrados.

São três consultórios médi-
cos, uma sala de pré-consulta; 
consultório odontológico; salas 
de vacina, de inalação, de cura-
tivos, de esterilização, de ex-
purgo, de entrega de materiais, 
de espera, de coordenação e de 
reunião – almoxarifado; além 
de recepção, copa, sanitários 
com acessibilidade e sanitários, 

masculino e feminino.
O investimento é de R$ 

607.682,45, provenientes do 
Fundo Municipal do Idoso no 
valor de R$ 541.791,01 e recur-
sos próprios de R$ 65.891,44. 
Foram investidos ainda, em 
equipamentos mobiliários, R$ 
69.900,00, de repasse do Fundo 
Municipal do Idoso.

O presidente da regional 
de Barretos da Associação 
Paulista de Cirurgiões Den-
tistas (APCD), Lúcio Antônio 
Pereira, prestigiou a posse do 
dr. Marcos Capez como presi-
dente do Conselho Regional 
de Odontologia do Estado de 
São Paulo (CROSP) para o 
biênio 2019/2021.

A solenidade foi realizada 

Presidente participa de posse do 
Conselho Regional de Odontologia

no último dia 27, em São Paulo. 
Foram empossados, também, 
os conselheiros efetivos Adib 
Kairalla, Marco AntônioMan-
fredini, Sofia Takeda Uemura 
e Sandra Kalil Bussadori, além 
dos conselheiros suplentes: 
Cintia Rachas Ribeiro, Marce-
lo Januzzi Santos, Roberto Mi-
guita, Camillo Anauate Netto e 
Renata Groke Bonetti.

Lúcio Antônio Pereira (APCD Barretos) com Marcos Capez 
(CROSP) e Wilson Chediek, presidente da APCD Estadual

Grupo de Apoio 
Voluntários da 
Luz agradece 
colaboradores

pelos os 
benefícios 
recebidos
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Opinião

Walter Penninck Caetano
Economista e diretor da 
Conam (Consultoria em 

Administração Municipal)

O que o Brasil precisa
Autor do livro “Impossível é o que não se tentou”, o empresário J.A.Puppio nos 

brinda com um texto claro, objetivo e direto, sobre o Brasil e seus brasileiros e, mais 
que isso, um sincero desabafo que muitos de nós gostaríamos de fazer. Segue.
Todos os brasileiros hoje 

estão preocupados com os 
destinos do Brasil. E todos, 
indiscriminadamente, concor-
dam que nós não precisamos 
de reuniões que não levem a 
nada e nem de uma máquina 
pública do tamanho que te-
mos no Brasil.

Temos uma das maiores 
arrecadações do planeta, ad-
vinda da maior carga tributá-
ria que se tem notícia. No en-
tanto, temos também um dos 
maiores índices de mortali-
dade infantil, a maior rede de 
esgoto a céu aberto e um anal-
fabetismo de fazer vergonha.

Segundo a Unesco, o Bra-
sil é o 8º país com mais adul-
tos analfabetos do mundo. 
Isso tem nome: uma péssima 
distribuição de renda e um 
dos maiores índices de cor-
rupção do mundo.

O Brasil atingiu no ano 
passado a sua pontuação 
mais baixa e a pior colocação 
no Índice de Percepção da 
Corrupção (IPC), divulgado 
anualmente pela Transparên-
cia Internacional, desde que a 
metodologia passou a permitir 
a comparação anual, em 2012.

Com 35 pontos (em uma es-
cala de 0 a 100), o país é agora 
o 105.º colocado entre 180 na-
ções avaliadas. Em 2017, esta-

va com 37 pontos no 96.º lugar.
Apesar disso, o Brasil é um 

país gigante, com uma econo-
mia extremamente forte, que 
passa por uma das piores re-
cessões da história, causada por 
sucessivos desgovernos e não 
precisa do número de senadores, 
deputados e assessores na quan-
tidade existente atualmente.

Precisa sim de homens 
honrados que justifiquem os 
votos que receberam nas ur-
nas e não precisa de centenas 
de secretários, que não chega 
a nenhuma decisão favorável 
para a população. O Brasil 
precisa de políticos trabalha-
dores que sempre estejam 
com objetivos da melhoria da 
vida do povo.

Precisamos de hospitais, es-
colas, estradas bem cuidadas, 
além de empregos e de serviços 
que nos façam progredir, que 

tragam para nossos filhos um 
futuro melhor, pois o que es-
tamos conseguindo ver é uma 
quadrilha que ficou no poder 
por mais que 15 anos e que 
ainda está conseguindo roubar 
o povo, tirando todo e qualquer 
futuro de nossos filhos.

Sabemos que uma andori-
nha sozinha não faz verão e 
que precisamos de políticos 
que apoiem o presidente na 
criação de alternativas e cami-
nhos para o Brasil. O país não 
vai deslanchar se não houver 
vontade política. Se não ti-
vermos políticos sérios não 
adianta democracia, porque 
vamos para o buraco demo-
craticamente.

Precisamos de apoio para 
as reformas e de políticos que 
pensem no legado que vão 
deixar para os brasileiros e 
não na próxima eleição.

Desde que a reforma tra-
balhista entrou em vigor, em 
novembro de 2017, foram 
gerados apenas 546.695 mil 
postos de trabalho. Mas o 
argumento de que a “flexi-
bilização” de direitos geraria 
novas vagas de emprego foi 
repetido com insistência pelo 
governo Temer e pela mídia 
convencional. Na época, o 
governo chegou a dizer que 
a nova lei abriria espaço para 
a geração de até seis milhões 
de empregos no país.

Passados dois anos da 
aprovação da nova lei, os nú-
meros comprovam aquilo que 
o movimento sindical e muitos 
estudiosos já alertavam: flexi-
bilização de direitos trabalhis-
tas não se traduz na criação de 
novas vagas e apenas resulta 
na precarização do trabalho.

Isso porque, do total de 
empregos criados, 467 mil 
foram sem carteira assinada 
e apenas 81 mil com carteira 
assinada, desde que a refor-
ma trabalhista passou a valer, 
em novembro de 2017, até 
abril deste ano.

Os dados são da Pnad 
Contínua. Além disso, uma 
parte dos empregos com 

carteira assinada criados (76 
mil) foi sob o regime inter-
mitente, novo tipo de con-
trato com menos garantias e 
direitos previstos na lei atual.

Na última quarta-feira 3, 
o presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), 
ministro João Batista Brito 
Pereira, reforçou o coro dos 
descontentes ao afirmar que 
foi um equívoco o discurso de 
que a reforma trabalhista seria 
capaz de gerar empregos.

“Foi um equívoco alguém 
um dia dizer que essa lei ia criar 
empregos. Foi um equívoco. 
Sabidamente ela não conse-
gue criar empregos”, afirmou 
o presidente da mais alta corte 
trabalhista, em entrevista para 
a BBC Brasil. É o “desenvolvi-
mento da economia”, segundo 
ele, que pode estimular a cria-
ção de novas vagas.

“A regulamentação per-
missiva da terceirização, o 
avanço dos contratos atípicos 
e a admissão de relações de 
emprego disfarçadas tendem 
a aprofundar a desestruturação 
de um mercado de trabalho 
pouco estruturado e essa ten-
dência também intensifica a 
fragmentação das bases sindi-

cais”, afirma Ivone Silva, pre-
sidente do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, Osasco e 
Região e bancária do Itaú.

Hoje, o desemprego atin-
ge 13 milhões de brasileiros, 
uma taxa de 12,3% de março 
a maio deste ano, segundo o 
IBGE. Foi em 2016 que essa 
taxa superou os 10%. Antes 
disso, não havia chegado a 
dois dígitos, aponta a série 
histórica da Pnad Contínua, 
que começou em 2012.

“Lutamos contra a reforma 
trabalhista, que teve como ob-
jetivo fragilizar a capacidade 
de negociação com os sindica-
tos, já que previa a possibilida-
de da negociação individual em 
diversos temas e a representa-
ção dos trabalhadores no local 
de trabalho independentemente 
dos sindicatos, entre outras re-
gras. Trabalhadores organiza-
dos em torno de suas entida-
des representativas ajudam a 
fortalecer o país e defender os 
direitos trabalhistas, ampliar a 
democracia e aumentar a inclu-
são social. Nossa luta não é so-
mente por melhores condições 
de trabalho e salário, mas por 
um país mais justo e igualitá-
rio”, conclui Ivone Silva.

Reforma trabalhista foi 
equívoco, diz presidente do TST

Prefeituras devem 
desinchar a máquina pública

O inchaço da máquina pú-
blica é um problema que aco-
mete a maior parte das prefeitu-
ras do Brasil. E são os elevados 
gastos com pessoal que com-
põem a maior parcela de custos 
das administrações públicas 
municipais. Com isso, pouco 
sobra para investir em melho-
rias à população, especialmente 
nas áreas que são de responsa-
bilidade das prefeituras.

Para resolver esse proble-
ma, os gestores precisam arru-
mar a casa. Mexer, trocar e se 
desfazer do que não serve e, 
principalmente, daquilo que só 
gera despesas desnecessárias.

A solução para esse proble-
ma está na capacidade dos ges-
tores de conhecer cada unida-
de da administração direta e da 
indireta, desde o menor setor 
até os departamentos e secre-
tarias, para saber o que fazem 
e com que eficiência e custo.

Só assim é possível avaliar 
se os serviços que cada uni-
dade presta devem continuar, 
se devem permanecer da mes-
ma maneira ou se podem ser 
agrupados aos de outra.

O excesso de secretarias gera 
custos desnecessários e, de uma 
maneira geral, a capacidade de 
um bom gestor não comporta 
gerir mais de 10 subordinados. 
Acima disso, é desperdício e 
inexistência de controle.

Portanto, recomenda-se aos 
gestores que se perguntem e ava-

liem, de fato, se o nú-
mero de funcionários 
é compatível com a 
necessidade dos ser-
viços que são reali-
zados, pois o número 
ideal de servidores 
públicos é justamen-
te aquele que promo-
ve uma prestação de 
serviços eficientes.

Mas, infeliz-
mente, não são 
muitos os gestores 
que se preocupam 
com a eficiência e, por conse-
quência, com o aperfeiçoamen-
to e treinamento dos servidores.

Até porque, outro proble-
ma corriqueiro é a criação de 
cargos e órgãos para acomodar 
aliados políticos e, assim, ga-
rantir melhor governabilidade, 
já que sem o apoio de grupos 
políticos, particularmente no 
Poder Legislativo, o chefe do 
Executivo não consegue apro-
var planos, programas e leis.

Naturalmente, a participação 

dos aliados na administração é 
uma necessidade. Mas, se a real 
intenção do gestor for mesmo 
promover o melhor governo para 
a cidade e sua população, esse 
jogo político deve estar sempre 
sujeito aos princípios de eficiên-
cia e também da moralidade.



PENSAMENTO DA SEMANA: “Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor.” (Johann Wolfgang von Goethe, autor e estadista alemão, Forbes)
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PRESIDENTE DE OS INDEPENDENTES 
RECEBEU HOMENAGEM DURANTE ETAPA DO 

CAMPEONATO PAULISTA DE PASTOREIO

A Associação Os Independentes, através de seu presidente Ricar-
do Rocha, foi homenageada neste domingo, dia 30, pelo apoio 
concedido à realização da etapa do Campeonato Paulista de Pas-
toreio. Bodinho recebeu um troféu e uma placa da APPAS - As-
sociação Paulista de Pastoreio, promotora do campeonato. As 
provas de pastoreio de bovinos realizadas por cães da raça Border 
Collie foram realizadas nos dias 29 e 30 de julho, sábado e domin-
go, na pista da hípica no Parque do Peão. Participaram mais de 
120 competidores de diversos estados como Minas Gerais, Goiás, 
Rio de Janeiro, Mato Grosso, entre outros. Foi a primeira vez que 
Barretos recebeu o campeonato. (Foto: Leandro Joaquim)

Provas aconteceram nos dias 29 e 30 
de julho na Hípica do Parque do Peão

Quando o assunto é viagem, Eloiza Fontes é bem 
criteriosa ao escolher o destino certo para seu 
lazer e descanso, e dia desses ela optou pelas 

maravilhas do nordeste, e uma das várias fotos 
tiradas durante o passeio, foi na Praia de Tapera-

puan - Porto Seguro, Bahia. Tudo de bom!!!

Dia desses, José Carlos Manoel e sua família, estiveram turistando em Gramado/
RS, na oportunidade, fizeram vários passeios pela belíssima cidade, e um deles 

foi no Museu do Chocolate Lugano. Na foto, ele está ao lado da esposa Vanilda, da 
nora Janaina, do filho Marcio Henrique, e da neta Mariana, no interior do Museu.

Ontem (4) foi 
dia de festa em 
torno de Delma 

Cristina Alves. 
Ela, uma mãe e 

profissional de-
dicada, come-
morou a data 

especial ladea-
da dos amigos 

e familiares, 
recebendo o 

carinho da filha 
Ana Carolina. 

Parabéns!!!

E quem comemorou mais um ano de vida terça-feira (2), foi 
Aline Cristal Lambert, recebendo o carinho do marido Marcos 

Vinícius e dos filhos, Lara e Matheus (foto). Parabéns!!!

Parabéns 
para Ingrid 

Porfirio que 
brindou 
mais um 

aniversário 
quarta-feira 

(3). A data foi 
comemorada 

com seus 
amigos, seus 

pais, seus 
familiares, 

e claro, com 
o seu amor, 

Gregory 
Silva. Tudo de 

bom!!!

Destaque para o 
Chef de Cozinha 
Beto Oliveira. 
O mestre da 
culinária estará 
dividindo um 
pouco de sua 
arte no Progra-
ma Mais Cami-
nhos da EPTV. 
Beto apresenta 
um clássico da 
culinária inter-
nacional ao lado 
do apresentador 
Fernando Kas-
sab (foto). Vale 
a pena assistir 
neste sábado a 
partir das 8h. 
Prestigie!!!

Lara Zoppi com-
pletou 15 anos 

no último dia 
(30/06). A festa 

de debutante 
foi antecipada, 

e aconteceu em 
uma badalada 

chácara da cida-
de, toda decora-

da, com direito 
a comida farta, 
música e muita 

alegria. O evento 
de sucesso 

contou com ami-
gos especiais, 

familiares, a irmã 
Karoline, os pais 

Luiz Antônio e 
Márcia, e do na-

morado Gustavo 
Falcão. Felicida-

des Lara!!!

A quinta-feira 
(4) teve bolo e 
guaraná para 
Vitória Guima-
rães Ferreira 
que comple-
tou seus 10 
anos. Na data, 
a bailarina e 
atriz mirim, 
foi bastante 
paparicada 
pelos pais, An-
derson e Joyce, 
e recebeu o 
carinhos dos 
amiguinhos 
e familiares. 
Parabéns!!!
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Mesa Diretora da Câmara prepara modernização de legislação
Comissão deve realizar trabalhos para reformulação e modernização da Lei Orgânica e Regimento Interno

A mesa diretora da Câma-
ra Municipal realizou reunião 
para dar início à total refor-
mulação e modernização da 
Lei Orgânica de Barretos e do 
Regimento Interno do Legis-
lativo. São os primeiros tra-
balhos de discussão e análise 
dos detalhes necessários de 
atualização das duas normas.

O objetivo das reformulações 
é dar agilidade aos trabalhos ad-
ministrativos e legislativos da 
Câmara, obedecendo a todas as 
exigências da Constituição Fe-
deral, além de atender às diversas 
necessidades de Barretos, já que 
todas as leis do município estão 
submetidas à Lei Orgânica.

A apresentação das linhas 
gerais de como devem ser de-

senvolvidos os trabalhos de mo-
dificação foi feita pelo dr. Raul 
Miguel Freitas de Oliveira, con-
sultor e professor de graduação e 
pós-graduação de Direito Admi-
nistrativo, Ambiental Municipal 
e Urbanístico, da Faculdade de 
Direito da Universidade de São 
Paulo, campus Ribeirão Preto.

Além de servidores da Câ-
mara, participaram da reunião 
os vereadores, João Roberto 
dos Santos, João Mulata (presi-
dente); Aparecido Cipriano (vi-
ce-presidente); Luiz Umberto 
de Campos Sarti Kapetinha (1º 
secretário) e Paulo Roberto Ro-
cha dos Santos, Betim da Co-
munidade (2º secretário).

Como as modificações são 
extremamente complexas, de-

verá ser formada uma comis-
são composta por vereadores e 
servidores da Câmara. A parti-
cipação, orientação e apoio de 
representantes da USP poderão 
ser feitas por meio de convênio 
com o Legislativo de Barretos. 
Os trabalhos incluem desenvol-
vimento de estudos, apresen-
tações de propostas e debates, 
seguindo legalmente um plano 
normativo de trabalho.

A previsão é que os trabalhos 
sejam finalizados em seis meses, 
com possibilidade de conclusão 
em tempo menor. Após todas as 
formulações e apresentações dos 
novos textos, as duas propostas 
ainda serão debatidas e votadas 
por todos os vereadores no ple-
nário da Câmara Municipal. Vereadores e servidores do Legislativo acompanham as explicações do professor Raul de Oliveira

Requerimento de autoria 
do vereador Raphael Dutra 

A superintendente do Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE), Elaine Pereira Gomes, 
informou nesta semana que não 
foi emitida nenhuma nova dire-
triz para implantação de lotea-
mento em Barretos, após a lei 
complementar 394/2019, de 
autoria do vereador Paulo Cor-
rea,entrar em vigor.

“Não foi emitida certidão 
de diretrizes após a lei entrar 

em vigor, embora nas próxi-
mas diretrizes, será destaca-
da a necessidade de atender a 
lei”, disse Elaine Gomes.

A afirmação veio em respos-
ta ao requerimento apresentado 
pelo vereador, solicitando infor-
mações sobre a implantação de 
poços artesianos e reservatórios 
nos novos loteamentos.

A lei prevê que os novos lo-
teamentos a serem implantados 

em Barretos, inclusive os que 
já obtiveram a aprovação pré-
via, serão obrigados a executar a 
implantação de poços artesianos 
e reservatórios, visando o abas-
tecimento de água de todos os 
imóveis do empreendimento.

A lei estabelece, ainda, que 
a implantação do poço artesiano 
não substituirá a obrigatorieda-
de da implantação de abasteci-
mento através da rede pública.

Prefeitura faz limpeza de córregos após pedido de vereador

(PSDB), pedindo a limpeza 
do leito dos córregos e apro-

vado pela Câmara Municipal 
no dia 24 de junho, foi aten-

dido pela secretaria municipal 
de Obras e Serviços Urbanos. 

A secretaria está fazendo a 
limpeza do leito dos córregos 
Aleixo e Barretos, para man-
ter a máxima vazão dos canais 
e dutos, removendo a vegeta-
ção e detritos que são deposi-
tados ao longo dos canais. A 
conclusão de todo o trabalho 
está prevista para até 15 dias.

O trecho que está passando 
pela limpeza vai da rua 34 até a 
Rotatória da Avenida Mustafá 
Issa com a avenida 7. Raphael 
Ducati, secretário municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, expli-
cou que, além da limpeza propor-
cionar maior vazão, também tem 
o objetivo de avaliar as condições 
destes sistemas de canalização.

“Com o serviço executado 
conseguimos avaliar se have-
rá a necessidade de eventuais 
intervenções no local”, obser-
vou o secretário.

SAAE afirma que novos loteamentos terão que 
implantar poços artesianos para atender lei
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Quem quer aproveitar o 
descanso de meio de ano para 
estudar, tem mais de 15 op-
ções de curta duração no Se-
nac Barretos. Todas estão com 
inscrições abertas e muitas 
delas ainda têm oportunidade 
para bolsas de estudo.

Entre os destaques da área 
de beleza e estética, estão três 
cursos com início em 15 de 
julho: Alongamento de Cílios 
Fio a Fio, Depilação Facial 
com Linha e Massagem Esté-
tica Modeladora.

Para aqueles que curtem mí-
dias sociais, a dica é Produção 
de Vídeos para Internet, que 
começa em 10 de julho e conta 
com vagas para bolsistas.

Outras opções com bolsas de 
estudo são: Formação em Servido-

Senac Barretos oferece cursos de férias em diversas áreas
Capacitações começam em julho e vão até o início de agosto

res, Dinâmicas de Grupo com Foco 
em Competências, Lazer para a 
Terceira Idade, Etiqueta Social, 
Cálculos Utilizados na Dispensa-
ção e Manipulação Farmacêutica, 
Estratégias para Elaboração do 
PPRA, Segurança no Preparo de 
Medicamentos e Fotografia com 
celular ou câmara compacta.

No segmento de gestão e ne-
gócios, há Analista Fiscal, com 
início em 10 de julho, além de 
Administração de Conflitos e 
Finanças para não Financeiros, 
ambos em 15 de julho.

Com o objetivo de aper-
feiçoar profissionais para que 
promovam mudanças em suas 
instituições, visando a inclusão 
de pessoas com deficiência em 
todas as etapas e modalidades 
de ensino, há o curso O Edu-

cador e a Educação Inclusiva, 
marcado para 15 de julho.

Na mesma data, Concier-
ge: o diferencial no atendi-
mento ao cliente se propõe a 
preparar o aluno para exercer 
a atividade de concierge em 
empreendimentos hoteleiros, 
propondo um relacionamento 
ético, diferenciado e persona-
lizado para seus hóspedes.

Já para os interessados na 
área de saúde e bem-estar, 
as pedidas são: Avaliação da 
Composição Corporal, destina-
do a profissionais ou estudantes 
de nutrição, educação física ou 
áreas relacionadas à avaliação 
corporal; e Massagem Indiana 
de Solo, técnica milenar que 
alia manobras e alongamentos 
para proporcionar alinhamento 

postural e revitalização do cor-
po do paciente.

Para se inscrever ou obter 

mais informações sobre qual-
quer um dos cursos de férias 
citados, e participar do proces-

so seletivo de bolsas de estudo, 
basta acessar o Portal Senac: 
www.sp.senac.com.br/barretos.
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EDITAL DE CITAÇÃO 
O doutor, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta cidade e comarca de Barretos, Estado de São Paulo, FAZ SABER 

a todos quantos virem o presente edital e dele tiverem conhecimento e, especialmente o Requerido ALEXANDRE 
AUGUSTO DE CARVALHO SILVA, brasileiro, casado, produtor rural, portador da cédula de identidade RG nº 
33.044.720-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 221.541.068-03, atualmente em lugar incerto e não sabido, que 
está sendo movida a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POS-
SE ajuizada pelo Autor RODRIGO BALIEIRO CARUSO contra o requerido acima citado Processo nº 1008167-
29.2016.8.26.0066 em  curso  por  este E. Juízo  e Cartório do 3º Ofício Cível. Dando-se à causa o valor de R$ 
19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). E, como esteja o requerido, em lugar incerto e não sabido, expediu-se 
o presente edital, para CITA-LO da presente ação, ficando ainda CIENTIFICADO que tem o prazo de 15 (dez) dias 
para oferecimento de Resposta, sob pena de confissão, fazendo, serem presumidos como verdadeiros os fatos articu-
lados pelo suplicante. E, para que ninguém alegue ignorância ou erro, expediu-se o presente edital que será publicado 
na forma da lei e afixado no Fórum local, no lugar de costume. “CUMPRA-SE”, observadas as formalidades legais.

A prefeitura de Barretos, por 
meio das secretarias de Saúde e 
Educação, está levando para es-
colas o Programa de Combate 
ao Tabagismo, com enfoque ao 
uso no Narguilé, popularmente 
utilizado pelos jovens.

Através de palestras de 
“Educação em Saúde”, os 
profissionais do Programa de-
monstram aos adolescentes as 
consequências quanto ao uso 
de Narguilé, um alerta sobre 
os malefícios que causa ao 
organismo, como inúmeras 
doenças e até mesmo a morte.

De acordo com Cristina 
Meinberg, coordenadora do 
Programa de Tabagismo, o 
uso do Narguilé avança entre 
adolescentes, já virou uma 
moda e requer uma ação de 

combate mais intensa.
“Dados da Organização 

Mundial da Saúde apontam 
que ameaçam seriamente a 
saúde dos jovens, indicando 
que uma sessão de narguilé de 
20 a 80 minutos corresponde 
à exposição de componentes 
tóxicos presentes na fumaça 
de 100 cigarros”, frisou.

Cristina Meinberg destacou 
que esse trabalho objetiva des-
mistificar a ideia de que o Nar-
guilé é inofensivo. “O uso do 
tabaco continua sendo responsá-
vel por 90% dos casos de câncer 
no país. Queremos consolidar 
essa informação entre os jovens, 
que é o público mais seduzido 
por essa falsa impressão que o 
narguilé não faz mal a saúde”, 
enfatizou a coordenadora.

Em debate durante as 
abordagens, foi possível per-
ceber que os jovens acredita-
vam que por utilizar um filtro 
de água antes de a fumaça ser 
aspirada pelo fumante, o con-
sumo de Narguilé é menos 
nocivo à saúde. 

Cristina Meinberg explicou 
que a água não ameniza os efei-
tos do tabaco. “A idéia de que a 
água filtra a fumaça produzida 
é equivocada, pois o narguilé 
possui os mesmos componen-
tes nocivos do cigarro, seja da 
nicotina ou cancerígenos. Há 
concentrações diferentes no 
mesmo produto. Fazemos os 
jovens entender no narguilé ou 
no cigarro, os níveis dos com-
postos não são seguros de ne-
nhuma forma”, ressaltou.

O licenciamento anual 
obrigatório entra no seu quar-
to mês. Agora em julho, é 
a vez de licenciar veículos 
com placa terminada em 4. 
Os proprietários têm até o dia 
31 para regularizar a situação. 
Do contrário, estarão impedi-
dos de circular em agosto.

A taxa do serviço custa R$ 
90,20 e o motorista nem preci-
sa sair de casa para licenciar o 
veículo. Quem utiliza internet 
banking pode pagar de forma 
online e, por mais R$ 11, rece-
ber o documento no endereço 
de cadastro do veículo.

A entrega é feita pelos 
Correios em até sete dias úteis 
após o pagamento. É possível 
acompanhar o envio pelo por-
tal detran.sp.gov.br, na área de 
“Serviços Online”.

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP) realiza, em parceria 
com a Artesp (Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo), ações educativas para 
a conscientização de motoris-
tas, durante a 42ª Festa do Ca-
valo de Colina, que vai até a 
próxima terça-feira (9).

Em um estande instalado 
dentro do Recinto Municipal 

9 de Julho, agentes do Detran.
SP e da Artesp orientarão testes 
com bafômetros descartáveis e 
distribuirão material educativo.

Também estarão disponí-
veis óculos de realidade virtual 
com vídeos sobre práticas peri-
gosas no trânsito e um berrante-
-bafômetro que, quando sopra-
do, permitirá que o voluntário 
meça seu índice de alcoolemia.

As ações do Detran.SP du-

rante o evento têm como obje-
tivo conscientizar os motoris-
tas sobre os perigos de beber 
e dirigir, usar o celular ao vo-
lante, ultrapassagens perigo-
sas e excesso de velocidade.

A expectativa é impactar 
cerca de 20 mil pessoas com 
as mensagens de segurança 
viária, sempre ressaltando 
a importância de dirigir de 
modo seguro e responsável.

Detran.SP promove ações educativas 
durante a Festa do Cavalo

Atividades são realizadas em estande instalado no Recinto Municipal 9 de Julho

Julho é mês de licenciar veículos com placa final 4
Não é necessá-

rio imprimir boleto 
para pagar a taxa. 
Basta informar o 
número do Registro 
Nacional de Veí-
culos Automotores 
(Renavam) ao siste-
ma bancário. É pre-
ciso quitar possíveis 
débitos de IPVA, seguro obri-
gatório e multas, por exemplo.

O motorista que preferir 
fazer o licenciamento pre-
sencialmente pode levar os 
comprovantes de pagamentos 
e um documento de identifi-
cação à unidade do Detran.
SP, em Barretos, no posto do 
Poupatempo.

O Estado de São Paulo tem 
mais de 30 milhões de veícu-
los registrados e todos pre-

cisam estar licenciados para 
circular, independentemente 
do ano de fabricação.
MULTA E APREENSÃO 

DO VEÍCULO
Circular com o licencia-

mento vencido é infração gra-
víssima e gera a remoção do 
veículo ao pátio. Além disso, 
o proprietário recebe multa 
de R$ 293,47 e sete pontos na 
habilitação, conforme prevê o 
Código de Trânsito Brasileiro.

Narguilé é foco de campanha 
contra tabagismo em escolas

Na última terça-feira, os alunos da Escola Municipal “São Francisco” 
receberam orientação de combate e prevenção
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O presidente do Fundeci-
trus, Lourival Carmo Mona-
co, e o presidente da Embrapa, 
Sebastião Barbosa, assinaram 
acordo de cooperação das ins-
tituições na última quarta-fei-
ra (3), em Brasília (DF).

O acordo prevê a im-
plementação de uma Uni-
dade Mista de Pesquisa e 
Transferência de Tecnologia 
(UMIPTT) para o desenvol-
vimento de pesquisas em con-
junto e união de esforços para 
a sustentabilidade da cadeia 
produtiva de citros. A parceria 

O Grupo de Apoio Voluntários 
da Luz, em nome das famílias as-
sistidas, agradece seus colabora-
dores por todos os benefícios rece-
bidos, que nos permitem levar um 
pouco de conforto e alegria àque-
les que necessitam. Muito obriga-
do. Deus os abençoe. Na imagem 
do Júnior e família (foto), da Ka-
rina Peças, agradecemos, também, 
Cidinha Viaro Luiz, dra. Arany 
L’Apiccirella e Kelly, dr. Jorge 
Luis Abrão, Jota Carvalho, Elaine 
Mussa - Jornal A Cidade e Região, 
Márcio e Mariluce - Cervi Ind. 
Couros, Acib, Sônia Sueli Fer-
reira, Isaura Pereira Viana (Lica), 
Rogério Aparecido Cruz, Rotaract 
Barretos, Arlete Boutique e Maga-

zine, Otávio Ferraz, Carlos Perassolli, Beto Carbonaro - Le Petit Café, Dona Maria - Supermercado 
Manolo, André Sartori, Castelinho Presentes, José Paulo Lopes, Cacilda e José Merenda, e outros

Grupo de Apoio Voluntários da 
Luz agradece colaboradores

GRATIDÃO: Um reconhecimento por todo o bem recebido. 
Solidariedade, mais que um auxílio, é compartilhar benefícios e bondade. 

Amor ao próximo, não tem preço, é a benção que traz a luz ao mundo

Leilão Virtual da Fazenda Brumado ofertará 
animais Nelores de genética superior

A Fazenda Brumado, de 
Barretos, selecionou 36 ma-
chos e fêmeas Nelore, de alta 
qualidade genética, para colo-
car à venda no seu leilão vir-
tual, na próxima segunda-fei-
ra, 8 de julho, a partir das 21 
horas. A transmissão será ao 
vivo pelo Canal Rural.

Entre os animais rigorosa-
mente selecionados pela equi-
pe da fazenda, estão 5 fêmeas 

e 31 machos de criação pró-
pria, que têm todas as quali-
dades produtivas e reproduti-
vas que marcam o trabalho da 
Brumado.

“Nossa expectativa para 
esse leilão é a melhor possí-
vel, já que vamos oferecer 
animais de grande qualidade 
genética, diferenciados e rigo-
rosamente selecionados. Nos-
sa responsabilidade é grande, 

pois temos parceiros fiéis e 
esperamos conquistar novos 
clientes pelo trabalho sério 
que a Brumado realiza há vá-
rias décadas”, antecipa o pro-
prietário, Tonico Carvalho.

O Leilão Virtual Brumado 
tem a chancela de leilão ofi-
cial da Associação dos Cria-
dores de Nelore do Brasil. A 
leiloeira responsável é a Re-
mate Leilões. Mais informa-
ções pelo e-mail tonico.carva-
lho@barretos.com.br ou pelo 
telefone (17) 3322-0166.

LEILÕES OFICIAIS
Raça forte é a valorizada 

e com criadores unidos. A va-
lorização do Nelore depende 
de investimento e comprome-
timento. Oficializar leilões é 
reinvestir no próprio negócio. 
Os pecuaristas interessados 
em oficializar leilões podem 
entrar em contato com a As-
sociação dos Criadores de Ne-
lore do Brasil pelo site www.
nelore.org.br/leiloes ou pelo 
telefone (11) 3293-8900.Fundecitrus e Embrapa assinam acordo de cooperação em Brasília

Aliança estratégica tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento de pesquisas 
em conjunto e unir esforços para sustentabilidade do cinturão citrícola

envolve ainda a Fundação de 
Pesquisas Agroindustriais de 
Bebedouro (Fupab).

A aliança estratégica entre as 
instituições de pesquisa, priva-
das e pública, tem como propó-
sito fortalecer as ações no setor 
citrícola, conjugando recursos 
humanos, materiais e financei-
ros para viabilizar soluções de 
pesquisa, desenvolvimento e 
transferência de tecnologia.

O contrato assinado tem 
duração de 10 anos e dentre os 
objetivos iniciais da parceria, 
estão o estabelecimento e a 

manutenção de matrizeiro de 
citros e o fomento de projetos 
estratégicos para o controle 
do greening, como melhora-
mento genético, avaliação de 
variedades de interesse da ci-
tricultura, práticas de controle 
do inseto transmissor e otimi-
zação do sistema de monito-
ramento regional do psilídeo.

Também está prevista a co-
laboração em projetos de bio-
tecnologia para obtenção e de-
senvolvimento de variedades 
resistentes a pragas dos citros.

Segundo o presidente do 

Fundecitrus, o acordo irá forta-
lecer a citricultura e contribuir 
com a sustentabilidade da ca-
deia produtiva dentro dos esco-
pos ambiental, econômico e so-
cial, principalmente na atuação 
com os pequenos produtores.

“O grande desafio que te-
mos hoje pela frente está liga-
do à sustentabilidade e só por 
meio da cooperação mútua 
entre as instituições e a ini-
ciativa privada, é que conse-
guiremos encarar esse desafio 
e as exigências do mercado”, 
ressaltou Monaco.

Comissão convoca candidatos habilitados 
ao Conselho Tutelar para prova

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente publicou edital na últi-
ma quarta-feira (3) convocando 
os 23 candidatos que foram ha-
bilitados para concorrer ao car-
go de Conselheiro Tutelar.

A convocação é para a reali-
zação da prova de conhecimen-

tos gerais e específicos, que 
será aplicada no próximo dia 
21, na sede do Lar da Criança, 
a partir das 8 horas. A convoca-
ção é feita por André Guima-
rães de Castro, coordenador da 
comissão eleitoral, e Eduardo 
Croys Felthes, presidente em 
exercício do CMDCA.

Estão convocados: Apa-
recido de São Justo, Hugo 
Cezar Higino Mendes, Már-
cia Magalhães Pina, Fabiana 
Juliana Carvalho da Cruz, 
Rosangela Aparecida de Car-
valho, Chayenne Borges San-
tana, Gisele Lopes da Silva 
Costa,  Fernanda Modesto 
Eloy, Andreza Rebor Borges, 
Valéria Cristina de Oliveira 
Pelegrini, Adriano Caputo, 
Sandra Aparecida Silva Mar-
tins, Júlia Aparecida Lourei-
ro, André de Paula Camargo, 
Rocijane Maria Venceslau, 
Tatiane Daniela Figueiredo 
Sanches, Gleice Cristina Bar-
ros Wanzeler, Juliana Ferreira 
Adão, Matheus Henrique da 
Silva Sousa, Emília Nasareth 
de Oliveira, Natália dos San-
tos Lizi, Edenir Kehl Godoy 
e Cristiane Alves de Almeida.
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Equipe de Barretos disputa segunda etapa do Circuito Open Arena de JiuJitsu
A secretaria de Esportes e Lazer de Barretos disputa na manhã deste sábado, 6 de julho, em Mon-

te Alto, a segunda etapa do Circuito Open Arena de JiuJitsu - Categoria livre. Oito atletas dirigidos 
pelo professor Ítalo Lusitano compõem a equipe barretense. São eles: Lucas Barros - infantil todas as 
faixas até 35 kg; Rhian Oliveira- infanto - juvenil todas as faixas até 45 kg; Karina Arantes - infantil 
todas as faixas até 45 kg; Igor Oliveira - juvenil faixa azul até 75 + absoluto Juvenil; Rogério No-
gueira - faixa Roxa adulto até 65 kg + absoluto; Carlos Arantes - master faixa roxa até 90 kg; Juliano 
Paixão - master faixa roxa acima de 90 kg; e Vinícius Mathias - master faixa Marrom até 75 kg.

Atletismo de Barretos conquista quatro 
medalhas no Pré- Regional em Sertãozinho

A equipe de Atletismo da se-
cretaria municipal de Esportes 
e Lazer de Barretos conquistou 
quatro medalhas (uma de ouro, 
duas de prata e uma de bronze) 
no Pré-Regional, disputado no 
último domingo (30), no Cen-
tro Olímpico “Maria Zeferina 
Baldaia”, em Sertãozinho. As 
medalhas são de Juliana Apare-
cida, que levou a de ouro nos 
100 metros rasos e a de prata 
nos 200 metros rasos. Fabrícia 
Pereira conquistou a medalha de prata nos 800 metros rasos e a de bronze nos 400 metros com 
barreira. Ambas são treinadas pelo professor Ronaldo Pereira.

Ciclistas barretenses se destacam 
em Maratona dos Canaviais

A equipe de Ciclismo da se-
cretaria municipal de Esportes 
e Lazer de Barretos conquistou 
quatro lugares no pódio na 16ª 
Maratona dos Canaviais, com-
petição de 100 quilômetros, dis-
putada no último domingo (30), 
em São Simão (SP). Cléber Pie-
tro ficou em primeiro lugar na 
categoria sub 50 (medalha de 
ouro). Flávio de Paula ficou em 
terceiro lugar na categoria sub 
45, Bruno Garcia em terceiro na 
sub 40 e Antônio Donizete Peli-
grini, terceiro na sub 60.




