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Horário de Verão 
termina domingo

Os 12.875 alunos da rede 
municipal de ensino de Barre-
tos voltam às aulas na próxima 
segunda-feira, 19 de fevereiro. 
Os estudantes retomam suas 
atividades escolares em 19 es-
colas do Ensino Fundamental I 
e 2 escolas do Ensino Funda-
mental II, além de 22 CEMEIs.

De acordo com planejamen-
to da secretaria municipal de 
Educação, o calendário escolar 
deste ano sofreu alteração em 
relação ao do ano passado.

Por exemplo, no mês de 
julho os alunos terão apenas 1 
semana de recesso e, em agos-
to, as aulas serão normais mes-
mo durante a Festa do Peão. O 
encerramento do ano letivo na 
rede municipal está marcado 
para 14 de dezembro.

O superintendente do SAAE, 
Silvio de Brito Ávila, e a ACIB 
confirmaram a realização de uma 
audiência para debate sobre a revi-
são dos valores das tarifas de água 
e esgoto de Barretos. O encontro 
será no auditório da ACIB, na pró-
xima sexta-feira (16), às 14 horas.

Segundo informações do 
SAAE, a audiência “destina-se 
a oferecer informações, dirimir 
dúvidas e permitir o posiciona-
mento da população sobre a pro-
posta de revisão da tarifa”. Por 
isso, a participação no evento é 
aberta a toda população.

O esportista e suplente de 
vereador, Huelder Motta, ex-
plicou nesta semana que acei-
tou ocupar o cargo de chefe de 
gabinete na secretaria munici-
pal de Turismo, com um único 
objetivo. “Ajudar o secretário 
Adriano em projetos que de-

verão aumentar a pontuação, 
para que Barretos se torne Es-
tância Turística”.

Motta, como suplente de ve-
reador, vem atuando em diversas 
áreas junto com o deputado Se-
bastião Santos, na busca de re-
cursos estaduais e federais, para 

serem aplicados no município e 
beneficiar a população. “Agora, 
no turismo, vou trabalhar junto 
com o secretário, para somar 
esforços na conquista de proje-
tos para a geração de emprego e 
renda para a população”, frisou 
Huelder Motta.

Nesta sexta-feira (16), o 
secretário de Estado de Desen-
volvimento Social de São Pau-
lo, Floriano Pesaro, visita os 
municípios de Severínia e Bar-
retos para dois compromissos.

Em Severínia, Pesaro 
participação da inaugura-
ção do CRAS(Centro de 
Referência de Assistência 
Social) “Admundo Lourea-
no da Silva”. A solenidade 
está marcada para 14h30, no 
Residencial Camacho II, no 
município vizinho.

Em Barretos, Floriano 
Pesaro é esperado às 17h30 
para uma visita ao Instituto 
Esperança e Vida de Barre-
tos, na Rua Pará, nº 78, no 
bairro Santa Cecília.

Às 19 horas, o secretá-
rio estadual é aguardado no 
Anfiteatro Jorge Andrade, 
no campus do Unifeb, onde 
ministrará a palestra “Pri-
meira Infância - O Começo 
da Vida”, aos professores 
da rede municipal de ensi-
no de Barretos.

O presidente do Sindicato 
dos Taxistas de Barretos, Síl-
vio Tadeu Fernandes, confir-
mou nesta semana que o IPEM 
(Instituto de Pesos e Medidas), 
regional de Rio Preto, definiu 
plantões para aferição dos ta-
xímetros, em Barretos. As da-
tas agendadas são para 16 de 
março, 11 de maio, 27 de julho 
e 28 de setembro.

O  horário de verão 
2017/2018 termina na virada 
deste sábado (17) para domin-
go (18) de fevereiro. Na meia 
noite deste sábado, dia 17, os 
relógios deverão ser atrasados 
em uma hora.O  horário de 
verão começou no dia 15 de 
outubro de 2017 e a mudança 
atinge quem mora no sul, no 
sudeste e no centro-oeste do 
Brasil. A partir deste ano, o 
horário de verão vai ter uma 
semana a menos. Segundo 
uma decisão do governo, o ho-
rário vai começar novamente 
só no dia 4 de novembro de 
2018, mas ficará vigente até 
fevereiro de 2019, isso porque 
a economia gerada por esse 
horário não tem sido tão efe-
tiva quanto o esperado.

Secretaria distribui cerca de nove 
mil preservativos durante carnaval

Rede municipal inicia aulas 
na próxima segunda-feira

Secretário Floriano Pesaro visita 
Barretos e Severínia nesta sexta-feira

ACIB vai sediar debate sobre 
preço da tarifa de água e esgoto

Huelder Motta quer turismo gerando 
renda e emprego para a população

Huelder Motta, à esquerda, acompanhado do deputado Sebastião Santos 
(à direita) e o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Fabrício Cobra
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Opinião

» PREFEITO DO COURO GROSSO
Na opinião do destemido vereador Carlão do Basquete 

(PROS) o prefeito Guilherme Ávila (PSDB) é bom de levar 
pancada pois tem o couro grosso. O parlamentar se referiu as 
críticas recebidas pelo chefe do Executivo. 

» JOGOS ABERTOS EM DEBATE
O vereador Aparecido Cipriano (PP) se manifestou con-

trário a realização dos Jogos Abertos em Barretos. Ele afir-
mou que o secretário de esportes Lilico pode ficar bravo, 
chorar e espernear, porém, mantém sua posição. Carlão do 
Basquete (PROS) também questionou os Jogos. “Como você 
faz a festa de casamento sem casar?”, indagou. Ele criticou a 
falta de apoio na formação da base.

» A POSIÇÃO DE PAULA
A vereadora Paula Lemos (PSB) afirmou na tribuna da 

Câmara que sempre teve uma postura independente e nunca 
foi oposição.

» REZECK COM A FOLIA NAS VEIAS
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) contou que tem sau-

dades dos antigos Carnavais de Barretos. Em seu programa 
semanal na Rádio Jornal AM, ele cantou várias marchinhas 
carnavalescas. Entre elas, “Ei, você aí! Me dá um dinheiro aí!”

» EURIPINHO NO CORSO DO CORDÃO
Vereador Euripinho (PDT) participou do Carnaval do Cor-

dão Espalha Samba, na tarde de sábado (10). Sem fantasia.

» AVANTE, BETIM DA COMUNIDADE
O vereador Betim da Comunidade (PSDB) pensa na frente. 

Insatisfeito com o seu atual partido, ele liberou alguns membros 
do seu grupo político para se filiarem ao Avante (ex-PTdoB).

» LEMOS & GUILHERME NO PALCO
O vereador Fabrício Lemos (PSL) fechou com Guilherme 

Ávila (PSDB). O edil está firme e forte na base do prefeito.

» NO TABULEIRO DOS ACERTOS
Conversas nos bastidores revelam que o prefeito Guilher-

me Ávila (PSDB) quer mudar mais três peças na administra-
ção municipal. É um mexe-mexe.

» ÓLEO QUENTE NA FRIGIDEIRA POLÍTICA
Alguns vereadores e políticos estão “fritando” os secretá-

rios municipais Cláudio Muroni, da Ordem Pública; Adriano 
Santos, do Turismo; Lilico, dos Esportes e Lazer; e João Ba-
tista Chicalé, da Cultura. O fogo tá alto.

» A DOR DA TRAIÇÃO
O Progressista local não engoliu a saída de Eduardo Pe-

trov. Os antigos companheiros se sentiram traídos.

» GRANA PARA CONSERTAR A ESTRADA
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador 

Paulo Correa (PR) solicitando informações sobre a apli-
cação de quase R$ 400 mil na recuperação das estradas 
rurais de Barretos. O recurso é proveniente de convênio 
celebrado entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimento.

» DUTRA NO ZAP ZAP RURAL
Vereador Dutra (PSDB) pediu que a Prefeitura se creden-

cie em programa do governo federal para a implantação de 
internet no entorno do Hospital do Amor, distritos do Ibitu, 
Prata e Alberto Moreira e comunidade da Cachoeirinha.

» A FRATERNIDADE EM CAMPANHA
Nesta quaresma, a Igreja Católica reflete sobre a questão 

da violência. E já programa a Campanha da Fraternidade de 
2019 que terá como tema “Fraternidade e políticas públicas”.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Por que cresce a violên-

cia no Brasil?”, de Luís Flávio Sapori e Gláucio Ary Dillon 
Soares, publicado pela Editora Autêntica.

Mário Louzã, médico psiquiatra e 
psicanalista. Doutor em Medicina 
pela Universidade de Würzburg, 

Alemanha. (CRMSP 34330)

Igreja Católica contra a violência
Com o início da Campanha 

da Fraternidade neste ano de 
eleições, quase que gerais, não 
podia faltar um recado mais 
direto. A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
apontou o dedo para a violência 
que assola o país, desde os gran-
des centros até municípios me-
nores como Barretos e região.

De quebra, se valeu de 
seu poderio conservador, mas 
“convencedor”, para mandar 
recado direto, também, aos 
pretensos candidatos que pre-
guem soluções que possam 
acirrar ainda mais conflitos no 
Brasil. Nem foi preciso fazer 
referência direta a nenhum dos 
pré-candidatos. Quem se sentiu 
atingido que vista a carapuça.

“É lamentável que se apre-
sente soluções para superar a 
violência recorrendo a mais 
violência. A Igreja, é claro, nes-
sas eleições, como sempre faz, 
estará orientando os próprios 
eleitores, não substituindo a 
consciência dos eleitores, mas 
ajudando a formar consciência. 
Nós queremos candidatos com-
prometidos com a justiça social 

Brasil já vive sua narcopolítica
Depois de uma devastadora 

recessão econômica e uma sé-
rie de instabilidades políticas, 
vivemos uma ressaca dramáti-
ca com um tipo de sociedade 
condenada ao fracasso eterno 
(em termos de crescimento 
econômico e desenvolvimento 
humano), se não fizermos uma 
revolução em favor da educa-
ção de qualidade para todos e 
se não for reprimida com fir-
meza a corrupção generalizada 
dos que exercem criminosa-
mente o poder.

Os donos corruptos do po-
der (de esquerda, de centro e 
de direita), com seus aparatos 
de proteção (judicial, midiá-
tica, intelectual e social), só 
pensam nos seus interesses, 
posto que apagaram das suas 
mentes a palavra ética. Não 
lutam por valores, e sim, por 
preços. Praticam a política do 
vale tudo para a conquista e 
preservação do sistema apo-
drecido (os fins justificam os 
meios, diria Maquiavel).

Os políticos, em geral, 
tornaram-se dependentes do 
dinheiro para suas campa-
nhas eleitorais. Alguns foram 
mais longe: criaram vínculos 
estreitos com o narcotráfico 
para se financiarem.  Da soma 

do tráfico de drogas com a 
política nasceu a palavra nar-
copolítica, de onde deriva a 
narcodemocracia. 

Marcinho VP (prócer do 
Comando Vermelho), em re-
cente entrevista publicada 
pelo UOL, confirmou que “o 
narcotráfico financia campa-
nhas eleitorais”. O ministro 
Gilmar Mendes vem denun-
ciando isso faz tempo. O mi-
nistro da Justiça (Torquato 
Jardim) também colocou a 
boca no trombone (embora de 
forma generalizada). Até mi-
nistro de Estado estaria envol-
vido com a narcopolítica.

Da conexão entre os narco-
empresários (que comandam a 
narcoeconomia) e os políticos 
está nascendo uma confraria 
criminosa (a narcopolítica), 
que representa sério risco para 
a própria estrutura do Estado, 
com a corrosão das bases da 
democracia e o descrédito ab-
soluto das instituições, que es-
tão se evaporando.

O sistema de segurança 
pública, por exemplo, disse o 
ministro da Defesa Jungmann, 
está “falido”. Ele acrescentou: 
“Quem controla o território 
controla o voto e conquista o 
poder de ocupar espaços na 

administração pública”.
Ao lado ou mesmo dentro 

do Estado oficial já é nítida a 
presença dos grupos narco-
mafiosos, sendo emblemático 
o exemplo do Rio de Janeiro 
onde 850 favelas são domina-
das pelo tráfico (D. Kramer), 
que vai conquistando espaços 
políticos e sociais, dominan-
do não apenas as narcoeco-
nomias locais, senão também 
as próprias comunidades, por 
meio do processo de cliente-
lização (narcoclientelismo), 
que constitui uma nova base 
do processo eleitoral.

Diante da erosão do Esta-
do e da ineficácia das suas ins-
tituições, o velho clientelismo 
assistencialista em várias par-
tes do território nacional vem 
se transformando em assisten-
cialismo narcopolítico.

O mundo científico está 
estudando o nível de altero-
fagia (destruição do outro) 
gerado pela criminalidade or-
ganizada, que está dizimando 
as indefesas e pouco escolari-
zada sociedade, com destaque 
para o México e o Triângulo 
Norte (da morte), constituído 
por Guatemala, El Salvador e 
Honduras.

É nítida a desintegração 
institucional do Estado, inva-
dido tanto pelas organizações 

criminosas corruptas (pro-
tagonizadas pelos donos do 
poder) quanto pela narcopolí-
tica. Calcula-se que 80% dos 
homicídios no Rio de Janeiro 
são praticados por traficantes 
e milicianos (O Globo), que 
se uniram e também financiam 
várias campanhas eleitorais.

Há “cerca de 1 milhão de 
pessoas no Rio de Janeiro vi-
vendo em um estado de exce-
ção, sob o controle de bandi-
dos, milicianos ou traficantes. 
Quem tem esse controle sobre 
o território, tem o controle po-
lítico, é capaz de direcionar vo-
tos, de eleger seus representan-
tes, fazer seus aliados, que se 
encontram na Câmara Munici-
pal, na Assembleia Legislativa 
e mesmo no Congresso Nacio-
nal” (M. Pereira, O Globo).

Somente a reunião de vá-
rias forças-tarefa (Polícia, 
Ministério Público, audito-
res fiscais, Forças Armadas, 
etc.), com específico serviço 
de inteligência, pode retomar 
o Estado capturado pelo cri-
me organizado da corrupção e 
do tráfico. Não precisamos de 
novas leis, e sim, da certeza 
do castigo.

e a paz. Não queremos candida-
tos que promovam ainda mais 
a violência”, declarou o pre-
sidente da CNBB e arcebispo 
metropolitano de Brasília, car-
deal Sérgio da Rocha.

A Campanha da Fraterni-
dade de 2018 tem como tema 
“fraternidade e superação da 
violência” e lema “Vós sois 
todos irmãos”. Alguns dos 
pontos a serem tratados até 
que Páscoa chegue são homi-
cídios, especialmente contra 
jovens negros, trabalho escra-
vo e segurança pública. Pontos 
que serão muito debatidos pe-
los candidatos a deputado, go-
vernador, senador e presidente 
da República até outubro.

Foi isso que o cardeal Sér-
gio da Rocha deixou claro em 
seu pronunciamento na últi-
ma quarta-feira. A vontade da 
Igreja Católica é que a campa-
nha se estenda além da comu-
nidade religiosa e que o tema 
escolhido possa mostrar que 
a busca da Justiça não passa 
por “soluções simplistas nem 
reações emocionais”.

Sabido é que os investi-

mentos em segurança pública 
precisam ser acompanhados 
por outros, ainda maiores, 
para assegurar a qualidade de 
vida da população. Para isso, 
católicos querem aproveitar 
a campanha e o ano eleitoral 
para apresentar soluções téc-
nicas ao problema. Está aí, a 
importância de iniciativas lo-
cais, participação da socieda-
de civil organizada e do apoio 
do poder público.

A cúpula da Igreja Católica 
afirmou ainda que apoia a cam-
panha do desarmamento, em 
contraponto direto à proposta de 
um dos pré-candidatos à Presi-
dência, Jair Bolsonaro (PSC-
-RJ), que defende a ampliação 

do porte de armas no país. Dessa 
forma, os católicos se colocam 
no debate sobre segurança pú-
blica, que deve ser um dos pila-
res da campanha eleitoral para a 
presidência da República.

As principais lideranças 
evangélicas dizem que ainda 
é cedo para confirmar o apoio 
a qualquer presidenciável, 
mas afirmam que o deputado 
Jair Bolsonaro (PSC-RJ) vem 
abraçando publicamente as 
bandeiras do grupo. Pra variar, 
também na última quarta-feira, 
Bolsonaro pediu “radicaliza-
ção” no combate ao crime.

Vamos tentar dormir com 
esse barulho até quando outu-
bro próximo chegar.
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Lucas Rodrigo Diniz Zaninelo é o felizardo ganhador da tradicional 
cesta de carnaval do Auto Posto Berrantão. Na foto, ele recebe seu 

prêmio da apresentadora Janaína Barros. Sucesso!!!

Noite dessas Khaio e sua mãe Priscila Roquetti foram clicados em uma pizzaria da cida-
de, em clima de muito amor e carinho, num momento só deles. Cena linda de se ver!!!

O casal 
Valdemar 
Quirino e 
Karoline 
Lambert 
decidiram 
se unir e 
começar 
uma nova 
etapa em 
suas vidas, 
recheada 
de muito 
amor e bons 
exemplos, 
se sentindo 
gratos pelo 
apoio e toda 
força que a 
família lhes 
deram. Tudo 
de bom para 
vocês!!!

Parabéns para o querido Gui Teixeira que marcou idade nova segun-
da-feira (12), em plena folia de carnaval, mas preferiu comemorar 
a data especial com a família, no sossego em Campos do Jordão. 

Felicidades!!! (foto: arquivo pessoal)

Flash em 
Maycon 

Nascimento 
que está 
de férias 

e a bordo 
no Navio 

Sovereign 
(Soberano), 
em cruzeiro 

de 5 dias 
/ 4 noites, 

que partiu 
de Santos, 
com desti-

no ao Rio 
de Janeiro 

e Búzios. 
Aproveite 

Bastante!!!
E para quem diz que amizade entre homem e mulher não existe, Carlos Eduardo 

Mendonça e Aycha Leite sãos as provas que existe sim, e que não se desgrudaram nem 
mesmo no carnaval, onde foram curtir os dias de folia e diversão em Guarujá. Sucesso!!! 

Muito querida por todos que estão a sua volta, 
essa é a alegre e divertida Marina Camargo que 
celebrou mais um ano de vida terça-feira (13), 

recebendo os cumprimentos dos amigos e o carinho 
de sua família, em especial de sua prima / irmã / amiga 

querida, Fabi Vicentini (foto). Parabéns!!!

Destaque 
para o can-
tor Thiago 
Ramos, que 
faz dupla 
com Roby, 
esteve re-
centemente 
no Rio de 
Janeiro, e 
claro, não 
poderia per-
der a opor-
tunidade de 
participar 
do carnaval 
e fazer selfie 
durante os 
desfiles na 
Marquês 
de Sapucaí. 
Sucesso!!!

Quarta – feira (14) foi dia de festa para Júlia Machado, que completou seus 
12 anos, e passou o dia sendo bastante paparicada pelos pais José Augus-

to e Alexandra, e os cumprimentos dos familiares e amigos. Parabéns!!!

Amanhã (17) é dia de Tania Ramos celebrar mais um 
aniversário e festejar a data especial ao lado dos amigos e da 

família, recebendo o carinho dos filhos Rodrigo, Fabíola e Caroline, 
e dos netos Renan, Vitória e Moisés. Tudo de bom!!!
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Projeto de Lei do vereador 
Raphael Dutra (PSDB), que 
dispõe sobre a criação do Ban-
co de Medicamentos do mu-
nicípio pode formar estoque 
vindo de doações de pessoas 
físicas e jurídicas, e oferece 
uma alternativa aos pacientes 
que precisam de medicamen-
tos, mas não tem recursos fi-
nanceiros para adquiri-los.

Dutra explicou que é de 
conhecimento público o preço 
elevado de certos medicamen-

Dutra quer proporcionar acesso a medicamentos 
gratuitos para população. (Foto: Lucas de Toledo)

O SAAE de Barretos prepa-
ra a publicação de edital para a 
realização de concurso público 
destinado ao preenchimento de 
79 cargos na autarquia. O con-
curso será realizado pela Fun-
dação Vunesp, mas as datas de 
inscrição e realização de provas 
ainda não foram definidas.

A única informação confir-
mada é de que o valor do con-
trato com a Vunesp é de R$ 

287.875,50 e mais R$ 27,07 
por candidato inscrito, in-
dependentemente do nível de 
escolaridade e da concessão 
de re dução e/ou isenção do 
valor da taxa de ins crição.

CARGOS
De acordo com a autar quia 

serão oferecidos 79 cargos, 
divididos da se guinte forma: 
advogado (uma vaga), auxi-
liar ad ministrativo (6), auxi-

liar de construção (1), auxiliar 
de leitura e fiscalização (3), 
auxiliar de serviços gerais (3), 
auxiliar de ser viços operacio-
nais (33), coletor de amostras 
(1), eletricista (1), jardineiro 
(2), operador de máquinas (3), 
pedreiro (3), químico (1), vi-
gia (9), analista de laboratório 
(6), auxiliar geral de labora-
tório (1), auxiliar de operador 
(4) e auxiliar de eletricista (1).

SAAE anuncia concurso 
público para 79 cargos

Banco de Remédios é 
alternativa para quem 

precisa de medicamentos

tos e, embora exista a distri-
buição gratuita realizada por 
parte do poder público, muitas 
vezes não dá para suprir toda a 
demanda da população.

De acordo com o verea-
dor, é comum encontrar em 
residências e nas redes de far-
mácias muitos medicamentos 
que não são utilizados na tota-
lidade de suas respectivas em-
balagens, o que os torna im-
próprios para o consumo por 
conta do prazo de validade. A 

ideia central do projeto seria a 
doação desses remédios para 
quem precisa por meio do 
Banco de Medicamentos.

“O projeto busca dar novo 
destino a esses medicamen-
tos, incentivando uma cultura 
de doação que viabilize uma 
cobertura maior de medica-
mentos à população de Barre-
tos, sempre passando por um 
rigoroso processo de triagem 
antes do repasse dos remé-
dios”,  comentou o vereador 
na justificativa do projeto, que 
já funciona em cidades como 
Porto Alegre e São Paulo.

De acordo com o projeto, 
o estoque de medicamentos 
ficará disponível, de forma 
gratuita, à população de Bar-
retos, observadas as exigên-
cias legais para a obtenção 
dos produtos. Os medica-
mentos doados devem estar 
em bom estado de conserva-
ção, inclusive da embalagem, 
contendo bula e prazo míni-
mo de 45 dias antes da data 
de vencimento.
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Os interessados em par-
ticipar do Curso de Teologia 
para Leigos já podem se ins-
crever procurando as secreta-
rias paroquiais. As inscrições 
terminam no dia 23.

Para se inscrever é neces-
sário preencher uma ficha, 
anexar cópia do RG e CPF e 
pagar uma taxa de R$ 20. Es-
tão disponíveis 80 vagas e o 
curso tem a duração de quatro 
anos, sendo desenvolvido em 
oito módulos com aulas pre-
senciais às segundas-feiras, 
das 20 às 22 horas, na sede 
dos Vicentinos, em Barretos.

O curso oferece estudo 
presencial com aulas expo-
sitivas, debates, dinâmicas, 
estudos em grupo e trabalhos 
extraclasse. As disciplinas es-
tudadas bimestralmente são: 
Cartas Paulinas, Cristologia, 

“O mundo está marcado pela violência”, destaca dom 
Milton na abertura da Campanha da Fraternidade 2018

Leigos podem se inscrever para o 
curso de Teologia até o próximo dia 23

Eclesiologia, Liturgia I e II, 
Bioética, dentre outras.

Os alunos regulares con-
tribuirão com uma taxa no 
valor de R$ 15,00 e os alunos 
ouvintes com o valor de R$ 
25,00. O curso é destinado a 
todos aqueles que queiram 
aprofundar-se no estudo bíbli-
co-teológico.

A missa de abertura do 
curso será presidida por dom 
Milton Kenan Júnior, na pró-
xima segunda-feira, dia 19, 
às 19h30, na Catedral Divino 
Espírito Santo, em Barretos. 
Neste dia se celebra a dedi-
cação da catedral diocesana. 
Após a Eucaristia será feita a 
apresentação do curso.

A Campanha da Fraternida-
de 2018 foi aberta oficialmente 
na Diocese de Barretos durante 
a Missa de Cinzas presidida por 
dom Milton Kenan Júnior, e 
concelebrada pelos padres Ra-
phael Lourenço, Luís Fernan-
do Nascimento, Celso Frassi e 
Jean Marie Laurier, na noite de 
Quarta-feira de Cinzas (14), na 
Catedral Divino Espírito Santo.

Com o tema “Fraternidade 
e Superação da Violência”, e o 
lema “Vós sois todos irmãos” 
(Mt 23,8), a campanha quer 
ajudar a sociedade, durante o 
período da Quaresma, a criar 
ações que proporcionem a 
cultura de paz em todo o país.

Durante a sua homilia, 
dom Milton Kenan Júnior dis-
se que as cinzas são um sinal 
já no Antigo Testamento e que 
muitas vezes o povo se cobria 
de cinzas como sinal do arre-
pendimento e penitência.

“Este é um sinal que a Igreja 

conserva desde o início. As cin-
zas lembram que nós somos pe-
regrinos, que a nossa vida é pre-
cária. Lembra que somos mortais 
e que um dia também voltaremos 
a ser pó. Por isso, nos lembram 
que felizes somos nós quando 
nos apoiamos em Deus, porque 
é Ele quem nos garante a vida”, 
destacou o bispo barretense.

Sobre a Quaresma, dom Mil-
ton falou que é um tempo santo 
que se renova a cada ano. “A gen-
te pode dizer que esse tempo é um 
tempo sacramental. É o tempo da 
graça. Tudo na igreja durante esse 
tempo nos convida à conversão, à 
mudança de vida, nos fala do per-
dão e da misericórdia de Deus. 
Deus que não se deixa vencer 
pelos nossos pecados, mas que 
nos dá uma nova chance, uma 
nova oportunidade. O tempo da 
Quaresma é tempo em que nós 
somos chamados a nos exercitar 
na caridade, na oração e no jejum, 
à mudança de vida. Aquilo que 

está errado na nossa vida, durante 
o tempo da Quaresma, nos força 
a corrigir e mudar”, apontou.

Em relação à Campanha da 
Fraternidade, o bispo diocesa-
no disse que a nossa mudança 
e penitência não podem se li-
mitar apenas às práticas indivi-
duais, mas precisamos assumir 
um gesto comunitário e social. 
Ele destacou a violência e o 
clima de insegurança que vive 
a cidade do Rio de Janeiro e 
que está generalizada em todo 
o país e no mundo. “O mundo 
está marcado pela violência. A 
violência se vence com educa-
ção e amor”, exclamou.

A celebração contou com a 
presença do major Mauro Alves 
dos Santos Júnior, comandan-
te operacional do 33º Batalhão 
da Polícia Militar de Barretos, 
a quem dom Milton agradeceu 
pelo apoio à Campanha da Fra-
ternidade. (Fotos: João Francis-
co Teixeira e Milton Figueiredo)
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522
Seguros | Certificação Digital | Sistemas Fiscais

Rua 20, nº 2381
Bairro: Fortaleza

Barretos-SP

3324-2724
vendseg@vendseg.com.br

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

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

3322-8785 / 3324-1199
PEÇAS - SERVIÇOS 

MASSA MOTOS

Zezito

Benefício se estende a alu-
nos empregados, empresários 
ou sócios do setor de comér-
cio de bens e serviços

O Centro Universitário Se-
nac está com inscrições abertas 
para 13 cursos da graduação a 
distância. Alunos empregados, 
empresários ou sócios do setor 
comércio de bens e serviços 
têm 20% de desconto concedi-
do pela instituição.

O Senac EAD dispõe de 
uma rede de 236 polos dis-
tribuídos pelo Brasil e que 
apoiam as atividades da gra-
duação a distância nas seguin-
tes opções: tecnologia, bacha-
relado ou licenciatura.

A instituição está também 
com inscrições abertas para 
o processo de transferências 
de estudantes de outros esta-
belecimentos de ensino que 
queiram ingressar em cur-

O prazo para o compareci-
mento das pessoas beneficiadas 
com aposentadoria ou pensão 
do INSS, que não fizeram a 
comprovação de vida em 2017, 
terminaria em 31 de dezembro 
passado, contudo, devido ao 
grande número de beneficiá-
rios que ainda não realizaram 
o procedimento, o prazo foi 
estendido até 28 de fevereiro. 
Não é necessário ir à Agência 
da Previdência Social.

O procedimento é realizado 
diretamente no banco em que 
o beneficiário recebe o bene-
fício, mediante a apresentação 
de um documento de identi-

ficação com foto (carteira de 
identidade, carteira de trabalho, 
carteira nacional de habilitação 
e outros). Este procedimento é 
obrigatório para todos os bene-
ficiários do INSS que recebem 
seus pagamentos por meio de 
conta corrente, conta poupança 
ou cartão magnético.

A organização e a opera-
cionalização da comprovação 
de vida são de responsabilida-
de da rede bancária, que deve 
cumprir anualmente a rotina 
junto ao INSS.

Cada instituição financeira 
trata a data para comprovação 
de vida da forma mais ade-

quada à sua gestão: existem 
bancos que utilizam a data 
do aniversário do beneficiá-
rio, outros utilizam a data de 
aniversário do benefício, as-
sim como os que convocam 
o beneficiário na competência 
que antecede o vencimento da 
comprovação de vida.

Algumas instituições fi-
nanceiras estão utilizando a 
tecnologia de biometria para 
realizar o procedimento nos 
terminais de autoatendimento.

Quem não fizer a compro-
vação de vida no tempo pre-
visto poderá ter seu pagamen-
to interrompido. Senac EAD concede 20% de desconto para 

comerciários que ingressarem na graduação

Aposentados e pensionistas do INSS têm até 
o final do mês para fazer “Prova de Vida”

Cerca de 3,2 milhões de beneficiários ainda não compareceram aos bancos pagadores de seu benefício para realizar o procedimento

O diploma da graduação equivale a de um curso presencial. 
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), todo diploma 
de nível superior tem a mesma validade, independentemente 
de o curso ser ofertado na modalidade presencial ou à distância 
(EAD). Desse modo, o diploma da graduação do Senac EAD está 
alinhado a essa especificação e pode ser usado para a conquista 
de um emprego que exija nível superior, prestação de concurso 
público ou iniciar uma pós-graduação. Acesse a programação 
completa de cursos do Senac EAD em www.ead.senac.br.

sos de graduação do Senac 
EAD. Interessados podem 
verificar outros detalhes so-
bre este processo no próprio 
portal da entidade.  

As aulas a distância da 
instituição são ministradas to-
talmente pela internet, sendo 
preciso realizar duas avalia-
ções presenciais por semestre 
em um dos pólos escolhido, 
no caso dos alunos de Barre-
tos e região, o pólo São Paulo.

A graduação a distância é 

ideal para quem busca flexi-
bilidade de horários, porque 
oferece possibilidade de orga-
nização do tempo de estudo, 
acesso a todos os recursos do 
curso de qualquer computador 
ligado à internet, uso de tec-
nologia móbile para receber 
informações e comunicados 
das coordenações e professo-
res. A instituição ainda dispo-
nibiliza acesso a tecnologias 
de ponta para o processo de 
ensino e aprendizagem.

MESMO DIPLOMA DO PRESENCIAL

O governo de São Pau-
lo bloqueou o pagamento do 
prêmio de 1 milhão de reais 
da Nota Fiscal Paulista de fe-
vereiro por suspeita de irregu-
laridade. O prêmio saiu para 
um consumidor de São Paulo.

Entre os motivos que le-
vantaram suspeita de fraude 
é que quase todas as compras 

em que o consumidor regis-
trou o CPF foram feitas em 
uma mesma rede supermer-
cados e realizadas em sequên-
cia. Para participar do sorteio 
é necessário indicar o CPF na 
hora de efetuar o pagamento.

A Secretaria da Fazenda 
de São Paulo informou que 
foi instalada uma auditoria e o 

consumidor só terá o prêmio 
liberado após a conclusão das 
investigações. Esta é a segun-
da vez que o pagamento do 
prêmio principal é bloqueado 
por suspeita de fraude – a pri-
meira foi em 2017. O sorteado 
fez muitas compras na mesma 
loja de construção especiali-
zada em madeira.

A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que foi instalada uma auditoria e o consumidor 
só terá o prêmio liberado após a conclusão das investigações (Felipe Cotrim/VEJA.com)

A assembleia para elei-
ção de membros da socie-
dade civil para comporem 
o Conselho Municipal do 
Idoso de Barretos, no biênio 
2018/2020, está confirmada 
a próxima quarta-feira, 21 de 
fevereiro, às 9 horas, na sede 

da Associação  Promocional 
da Família - Amor Exigente, 
situada na Avenida Agostinho 
Pereira, 223,  no bairro Zequi-
nha Amêndola – Barretos 2.

Podem participar as orga-
nizações da sociedade civil 
com inscrição no conselho e 

usuários de grupos de Terceira 
Idade, com 60 anos ou mais. A 
realização da assembleia está 
sendo coordenada pela atual di-
retoria do Conselho Municipal 
do Idoso e da secretaria munici-
pal de Assistência Social e De-
senvolvimento Humano.

Governo bloqueia prêmio da Nota 
Paulista por suspeita de fraude

Quase todas as compras em que o sorteado registrou o CPF foram 
feitas na mesma rede de supermercado e realizadas em sequência

Eleição para Conselho do Idoso 
será realizada na próxima quarta-feira
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Antecedendo a semana do carnaval, entre 5 a 9 de fevereiro, a secretaria municipal de Saúde, 
através do Programa de Hepatites Virais de Barretos, realizou uma ação para prevenção e alerta 
sobre as Hepatites e Sífilis. Durante a ação foram realizados 334 testes rápidos para sífilis, sendo 
sete casos confirmados como reagente e já encaminhados para exame comprovatório de VDRL 
(exame de sangue para diagnostico da doença). Também foram efetuados 668 testes de hepatite 
B e C, sendo constatados dois casos positivos, que receberam orientações e foram agendados 
para consulta na rede municipal de saúde.

Em quatro dias de carna-
val em Barretos, a secretaria 
municipal de Saúde, através 
do Programa Municipal de 
Prevenção à IST//HIV/AIDS, 
realizou ações de conscienti-
zação e orientação às doenças 
sexualmente transmissíveis.

Percorrendo desfiles, blo-
cos e carnavais nos clubes, 

com uma equipe composta 
por sete profissionais (Cecília 
Reis, Silvia Watanabe, Letícia 
Sbardellini, Rosângela San-
tos, Deusleny Silva, Eliana 
Falcão e José Eugênio Júnior), 
a equipe distribuiu 8.784 pre-
servativos masculinos, 260 
preservativos femininos.

De acordo com Cecília 

Marques, coordenadora do pro-
grama, o objetivo foi fortalecer 
as formas de prevenção às do-
enças sexualmente transmissí-
veis (ISTs). “O foco principal é 
o público jovem, que adora cair 
na folia, mas que, de acordo 
com os dados do Ministério da 
Saúde, é o que menos usa pre-
servativos”, explicou.

Saúde detecta novos casos de hepatites e sífilis

Secretaria distribui cerca de nove 
mil preservativos durante carnaval

A Receita Federal está en-
viando as notificações para 
trabalhadores autônomos que 
declaram Imposto de Renda, 
mas não estão pagando a con-
tribuição previdenciária ao 
Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS). O documento 
chamado de “Aviso para a re-
gularização de contribuições 
previdenciárias” está sendo 
enviado por carta pelo Fisco.

Na carta, a Receita Federal 
frisa “É segurado obrigatório 
da Previdência Social, como 
contribuinte individual, a pes-
soa física que exerce por con-
ta própria atividade econômi-
ca de natureza urbana, com 
fins lucrativos ou não”.

Para especialistas, a Recei-
ta Federal intensificou no iní-
cio deste ano o cruzamento de 

Autônomos que não contribuem 
para o INSS estão sendo 

notificados pela Receita Federal

dados relacionados a autôno-
mos que declaram IR, porém 
não contribuem com o INSS.

Em alguns casos, psi-
cólogas e engenheiros, por 
exemplo, estão recebendo a 
notificação de cobrança das 
contribuições previdenciárias. 
Na carta já vem discriminado 
o período que eles chamam de 
‘insuficiência’ no recolhimen-
to das contribuições ao INSS 
e também o valor. A Receita 
Federal oferece a possibilida-
de de parcelar este débito.

O ideal é procurar ajuda de 
um profissional para realizar 
esta operação. Após receber a 
notificação, a alternativa é veri-
ficar se não existe nenhum abu-
sivo nas multas e juros, ou seja, 
se o valor é realmente devido e 
se a pessoa terá que pagar. Em 

caso de algum problema no 
cálculo da Receita, é possível 
recorrer administrativamente 
ou recorrer ao Poder Judiciário, 
alertam os especialistas.

Os especialistas também 
explicam que  esse problema é 
recorrente, pois o profissional 
autônomo é contribuinte obri-
gatório da Previdência Social, 
mas muitos estão deixando de 
contribuir, porque acreditam 
que não vão conseguir se apo-
sentar pelo INSS.

“Na prática, estes profissio-
nais acabam deixando de lado 
a contribuição, principalmente 
com o pensamento de que a 
Previdência está ‘quebrada’ e 
eles não vão conseguir se apo-
sentar. Outro aspecto ainda é a 
falta de educação previdenciá-
ria”, justificam.
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Em jogo disputado na noite da quarta-feira (14), o Barretos EC venceu a equi-
pe da Matonense por um 1 a 0 e voltou a ocupar vaga no G8 na tabela de clas-
sificação do campeonato paulista da Série A3. O Touro do Vale ocupa a sétima 
colocação, com 15 pontos ganhos. 

Documentação dos atle-
tas das categorias Mirim, 
Infantil e Paralímpicas A e 
B devem ser entregues até o 
dia 28 de fevereiro

Começou nesta quinta-
-feira, dia 15, o prazo de ins-
crições para os Jogos Esco-
lares do Estado de São Paulo 
– JEESP.  Podem participar 
alunos das categorias: Mi-
rim, Infantil da Etapa I, Pa-
ralímpicas A e B.

Os estudantes matricula-
dos nas escolas públicas esta-
duais, em especial os oriundos 
das turmas de ACD (Ativida-
des Curriculares Desporti-
vas), e os alunos das ETECs 

do Centro Paula Souza podem 
participar da competição.

A Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo re-
comenda que as inscrições 
sejam enviadas pela Escola 
à Diretoria Regional de En-
sino de sua jurisdição até o 
dia 28 de fevereiro.

Neste ano, em todas as 
Etapas dos JEESP as dis-
putas entre os atletas acon-
tecem em 26 modalidades, 
divididas em feminino, mas-
culino e misto. Em 2017, 
2.112 unidades escolares de 
505 cidades participaram da 
competição, que reuniu mais 
de 400 mil alunos.

Abertas inscrições para 
os Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo

BEC vence Matonense e volta para o G8
O BEC VOLTA A JOGAR 

NO PRÓXIMO DOMINGO, DIA 18, 
ÀS 10 HORAS, EM RIO CLARO, 

CONTRA O VELO CLUBE

O treinador  Paulinho Maclaren (foto) 
enalteceu o apoio do torcedor do Touro do 
Vale na vitória por 1 a 0, frente à Matonen-
se, que soube apoiar a equipe ao longo dos 
90 minutos. O treinador afirmou que o gru-
po agora vai focar na partida contra o Velo 
Clube, em Rio Claro.




