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Grêmio comemora 108 anos de
fundação investindo em melhorias

No próximo domingo (29) está previsto o tradicional almoço de confraternização para associados na praça de esportes

Governador Márcio França prestigia Festa
do Trabalhador de Barretos no domingo

O presidente do Grêmio Literário e Recreativo de Barretos,
Hugo Resende Filho, confirmou
para o próximo domingo, dia
29, a realização do tradicional
almoço de confraternização.
O motivo é a comemoração,
entre diretoria, associados e convidados, do 108º aniversário de
fundação do clube, registrado
ontem, quinta-feira, 26 de abril.
Durante o almoço, como ação
social, a diretoria arrecadará leite
doado pelos presentes, que será
repassado para a Santa Casa.
Na oportunidade, o presidente gremista realiza a entrega de
melhorias aos associados, promovidas na Praça de Esportes e
na sede central. Hugo Resende
Filho confirmou a conclusão da
reforma da quadra de basquete e
voleibol, além da troca de iluminação nesta quadra e na quadra
de futebol de salão. Outra no-

vidade que será apresentada é a
transformação da antiga quadra
de bocha em área de crossfit
para complemento da academia.
Também na praça de esportes da rua 34, foi realizada a troca da iluminação no conjunto de
piscinas. A meta é que a partir de
maio, seja iniciada a reforma da
quadra de futebol salão.
Com relação à sede central,
na avenida 19, o presidente gremista informou que a remodelação da boate está em fase final
devendo ser reaberta após o atendimento às exigências de segurança do Corpo de Bombeiros.
“Estamos cumprindo à risca o nosso objetivo, que é o
mesmo de toda a diretoria. Investir o que for necessário na
infraestrutura do clube, para
atender as exigências e receber
bem nossos associados”, ressaltou Hugo Resende Filho.

Rio das Pedras vai iniciar
venda de mesas para Festa Junina

O departamento social do RIO DAS PEDRAS anunciou que, no dia
9 de junho, o clube realiza sua tradicional Festa Junina. Na próxima semana terá início a venda das mesas. O Rio das Pedras realizou no último
dia 21, show com a BANDA LEX LUTHOR. A diretoria presidida por Luis
Moschiar (Boy), não mediu esforços para o sucesso do evento. Mais uma
vez, a entrada do sócio foi gratuita. Todas as mesas foram vendidas, em
um ambiente em que o público ficou bem acomodado. A apresentação da
banda teve a duração de 4 horas, com um repertório variado (pop, rock,
funk, anos 80, sertanejo e outros) não deixando o público parado por nenhum minuto. Nas fotos, performance da banda durante apresentação e
os associados Reginaldo Borges e Andrea Morillo prestigiando o evento

O diretor da Força Sindical, Luiz Anastácio Paçoca (no fundo, à direita), acompanha o deputado federal
Paulinho da Força, durante almoço de sindicalistas com o governador Márcio França, no último sábado

O diretor da Força Sindical e presidente do Sindicato
da Alimentação de Barretos
e região, Luiz Anastácio Paçoca, confirmou que o governador de São Paulo, Márcio
França, estará em Barretos no
domingo (29), para prestigiar
a Festa do Trabalhador, em
comemoração ao 1º de maio.
França chegará no aeroporto de Barretos às 14 horas,

onde será recebido por sindicalistas e autoridades de Barretos e região, e depois seguirá para a sede do Jockey Club,
onde acontecerá a festa.
Segundo os organizadores,
pela quarta vez consecutiva,
um veículo HB 20, 0 km, além
de outros brindes, será sorteado entre os trabalhadores de
todas as categorias e familiares
que comparecerem e deposita-

rem seus cupons nas urnas.
Dentre as atrações, a festa
oferecerá show das duplas Castanha & Caju e Nilton & Nelton, além de diversas atividades
esportivas e de recreação para
trabalhadores e suas famílias,
com distribuição de lanches e
sucos, a partir das 11 horas.
“São 21 anos da maior Festa do Trabalhador de Barretos
e região”, adiantou Paçoca.

Cartório funciona em horário especial
para regularizar situação de eleitores
A che
fe do Cartório da
21ª Zona Eleitoral, Alessan
dra Tamarozi, confirmou que
a partir deste sábado, dia 28,
a unidade que atende aos eleitores de Barretos e Colômbia,
passará a ter horário especial
de atendimento ao público.
Neste final de semana, sábado e domingo, o cartório estará aberto no horário será das
9 às 17 horas. Entre os dias 30
de abril e 4 de maio (incluindo o feriado da próxima terça-feira, 1º de maio), e de 7 a 9
de maio, o funcionamento será
das 9 às 18 horas. Esse será o

mesmo horário de atendimento nos dias 7, 8 e 9 de maio.
Haverá também plantão no
feriado de 1º de maio com
atendimento das 9 às 17 horas.
O objetivo dos plantões é
regularizar a situação de eleitores, que poderão fazer cadastro,
transferências e alistamento.
Os documentos necessários para cadastramento bio
métrico, transferências e alistamento são: RG (no caso de
primeiro título); documento
oficial de identificação com
foto para os demais casos,
comprovante de en
dereço

que deve estar no nome do
eleitor ou parente próximo.
Para transferências, o com
provante de endereço deve estar no nome do eleitor. Se for
do sexo masculino e maior de
18 anos apresentar também o
alistamento militar.
Caso o eleitor não tenha tempo para esperar a fila de atendimento, ele tem a opção de agendar pelo www.tre-spjus.br para
ser atendido com hora marcada.
“É muito importante que o eleitor se antecipe para evitar longas
filas e tempo de espera”, disse
Alessandra Tamarozi.

Sindicato vai
contestar ação
que tenta impedir
meia entrada
para servidores
municipais
O Sindicato dos Servi
dores
Públicos Municipais de Barretos
vai contestar ação ajuizada pela
Procuradoria Geral de Justiça, que
aponta violação dos princípios da
razoabilidade e mo
ralidade administrativa, com relação ao benefício
de meia-entrada a servidores municipais, aprovado por meio de lei
municipal. A lei aprovada pela Câmara Municipal de Barretos garante
a meia-entrada para servidores em
eventos culturais, casas de diversões, praças desportivas e similares. O procurador Gianpaolo Poggio Smanio pede a concessão de
liminar para suspender a eficácia
da lei e, ao final, que seja declarada a sua inconstitucionalidade. O
vereador e presidente do sindicato,
João Mulata, disse que o benefício
é legalizado no Guarujá, em vários
Estados e que o sindicato cogita
usar decisões de outros municípios
para manter lei. “Acreditamos que
podemos sair vencedores desse
processo. A meia-entrada existe
e vamos basear nessas cidades
para fa
zermos nossa defesa”,
disse João Mulata.

O abre e fecha da
prefeitura de Barretos
A prefeitura de Barretos informou que não haverá expediente na
próxima segunda-feira, 30 de abril,
devido ao ponto facultativo. Como
dia 1º de maio, terça-feira, é feriado,
o expediente voltará na quarta-feira,
2 de maio. As demais repartições públicas (secretarias municipais, UBSs
e o Complexo Administrativo da rua
30), também permanecem fechadas
na segunda. Para os atendimentos
em saúde, o cidadão deve se dirigir à
UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O Postão também não funciona
nesta sexta-feira (28), devido à realização de obras no local. O SAAE
mantém o serviço de plantão 24h,
que pode ser acionado pelos telefones: 0800-7725300 e 3321-5300
para qualquer emergência. O Poupatempo abre na segunda-feira, fecha
na terça e reabre na quarta-feira (2).

Associação do Rosário
oferece 15 atividades
para a Terceira Idade
A Associação Beneficente Nossa Senhora do Rosário está com inscrições abertas para a Terceira Idade (pessoas maiores de 60 anos).
A entidade oferece as atividades de
Inglês, Informática, Oficina Resgatando a História, Oficina da Memória, Lian Gong, Fisioterapia Funcional, Dança de Salão, Dança Sênior,
Zumba, Yoga, Violão, Patchwork,
Crochê, Bordado e Artesanato em
Pedraria. As inscrições podem ser
feitas na sede da associação, localizada na Rua Dr. Riolando Prado, nº
183, no bairro Nogueira, e atende
oferecendo mais informações pelo
telefone: (17) 3325-1240.
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Cenário da infância e da
adolescência no Brasil

Mais de 40% dos brasileiros até 14 anos vivem em situação de pobreza
Mais de 40% de crianças e
adolescentes de até 14 anos vivem em situação domiciliar de
pobreza no Brasil, o que representa 17,3 milhões de jovens. Em
relação àqueles em extrema pobreza, o número chega a 5,8 milhões de jovens, ou seja, 13,5%.
O que caracteriza a população
como pobre e extremamente pobre é
o rendimento mensal domiciliar per
capita de até meio e até um quarto
de salário mínimo, respectivamente.
Os dados são da publicação
“Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil”, divulgado na
última quarta-feira (24) pela Fundação Abrinq. O estudo relaciona
indicadores sociais aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), compromisso global para a promoção de metas de desenvolvimento até 2030,
do qual o Brasil é signatário, junto
a outros 192 países.
As políticas sociais implantadas pelos municípios são as mais
sensíveis e indicadas para ajudar
a melhorar estes dados. Barretos
tem sua parte a cumprir, enquanto se considera um município
globalizado e sustentável, e nossas autoridades políticas têm sua
missão, enquanto representante
da população na visão nacional.
“Algumas metas certamente o
Brasil não vai conseguir cumprir, a
menos que invista mais em políticas públicas voltadas para populações mais vulneráveis. Sem investimento, fica muito difícil cumprir
esse acordo”, avaliou Heloisa Oliveira, administradora executiva da
Fundação Abrinq. “Se não houver
um investimento maciço em políticas sociais básicas voltadas à infância, ficamos muito distantes de

cumprir o acordo”.
Um dos exemplos de metas difíceis de serem cumpridas está relacionado à educação, mais especificamente ao acesso à creche. “Você
tem uma meta, que entra no Plano
Nacional de Educação [PNE], de
oferecer vagas para 50% da população de 0 a 3 anos até 2024. Se
você não aumentar o investimento e a oferta de vagas em creches
(hoje o país está com 27% de cobertura), não chegaremos em 50%
para atender o PNE. Essa é também
uma meta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU”,
explica Heloisa Oliveira.
Outra meta distante do cumprimento é sobre a erradicação do
trabalho infantil. O acordo com a
ONU prevê que, até 2025, os países
erradiquem todo tipo de trabalho
escravo e trabalho infantil. “Nós
[Brasil] ainda temos 2,5 milhões
crianças em situação de trabalho.
Se não houver investimento na erradicação do trabalho infantil, essa
meta certamente não vai ser alcançada”, avalia a executiva da Abrinq.
JOVENS VULNERÁVEIS
O relatório ressalta o quanto
os jovens são vulneráveis à pobreza. Segundo o relatório, enquanto as crianças e adolescentes
representam cerca de 33% da população brasileira, entre os mais
pobre esse patamar é maior. Se
você fizer um recorte pela pobreza cruzado com a idade, você vai
perceber que entre a população
mais pobre tem um contingente
ainda maior de crianças e adolescentes [40,2%]. “Esse é um ponto
importante que ressalta o quanto
as crianças são vulneráveis à pobreza”, analisa Heloisa Oliveira.
A representante da Abrinq destaca ainda a importância de analisar

os indicadores do ponto de vista
regional, uma vez que a média nacional não reflete o que se passa nas
regiões mais pobres. Em relação à
renda, o Nordeste e o Norte continuam apresentando os piores cenários (com 60% e 54% das crianças,
respectivamente), vivendo na condição de pobreza, enquanto a média
nacional é de 40,2%.
“Quando olhamos para uma
média nacional, tendemos a achar
que a realidade está um pouco melhor do que de fato ela está. O Brasil é um país muito grande, muito
desigual, então se você olhar os
dados regionais, vai ver que as regiões mais pobres concentram os
piores indicadores de educação,
de acesso à água e saneamento, de
acesso a creches, por exemplo”.
VIOLÊNCIA
O relatório mostra que 18,4%
dos homicídios cometidos no Brasil em 2016 vitimaram menores
de 19 anos de idade (um total de
10.676). A maioria desses jovens
(80,7%) foi assassinada por armas
de fogo. O Nordeste concentra a
maior proporção de homicídios
de crianças e jovens por armas de
fogo (85%) e supera a proporção
nacional, com 19,8% de jovens vítimas de homicídios sobre o total
de ocorrências na região.
A violência é a consequência
da falta do investimento nas outras políticas sociais básicas. Os
outros índices influenciam diretamente a estatística da violência.
“Se você investir na manutenção das crianças e adolescentes na
escola até completar a educação
básica (que está prevista na lei
brasileira, que seria até 17 anos),
se investir na proteção das famílias, na disponibilização de atividades e espaços esportivos para

crianças e adolescentes, você vai
ter um número muito menor de
jovens envolvidos com a violência”, conclui a pesquisadora.
Heloisa Oliveira destaca que
há uma relação direta dos altos
índices de violência com as estatísticas de pobreza. A prova de
que isso é uma relação direta é
que, entre as 10,6 mil crianças
e adolescentes assassinados [em
2016], a maioria deles, mais de
70%, é de jovens negros, pobres
e que vivem em periferia.
“Portanto, são adolescentes que
vivem em situação de vulnerabilidade social, ou seja, poderia ser evitado com investimento em enfrentamento da pobreza, melhorando a
qualidade de moradia, educação e
saúde”, analisa a pesquisadora.
Para reduzir a violência e os
homicídios nessa faixa etária, o relatório da Fundação Abrinq mostra
e esclarece, e Heloisa Oliveira, além
de assinar embaixo, alerta que não
basta investir em segurança pública.
“O melhor indicador da segurança pública é a evasão escolar
zero”, diz. Ela cita um estudo,
realizado pelo sociólogo Marcos
Rolim, do Rio Grande do Sul,
com jovens que ficaram na escola
e outros que saíram precocemente. “O resultado que ele encontrou
é que os jovens que permanecem
na escola não se envolvem com
violência; portanto, há uma relação direta e o melhor investimento para segurança pública é
a escolarização, é a manutenção
dessas crianças na escola”.
Os indicadores selecionados
para o Cenário da Infância e da
Adolescência podem ser encontrados no portal criado pela Fundação Abrinq Observatório da
Criança e do Adolescente.

O desastre da Reforma Trabalhista

EXPEDIENTE

Diretora 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

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

» TUCANO REVELA QUE QUASE FOI CRAQUE

Mesmo admitindo que não teve brilhante carreira, o vereador
Almir Neves (PSDB) revelou que jogou no time dos bombeiros
e no Rio das Pedras. “Por incrível que pareça, joguei futebol por
três anos”, afirmou, causando risos na última sessão da Câmara.

» MULATA FOI CAMPEÃO DE PESO

O vereador João Mulata (PSDB) recordou que foi campeão
do torneio de futsal na inauguração do Corpo de Bombeiros. O
parlamentar defendeu o time da Prefeitura e guarda como prova
fotografia e troféu. Ele garantiu que a taça pesa uns cinco quilos.

» BOLEIROS NO LEGISLATIVO

O vereador Raphael Oliveira (PRP) sugeriu a formação de
um time de futsal de vereadores. Ele comentou que está cheio
de boleiros na Câmara.

» LUPA FOI PEGADOR DE PELOTAS

O vereador Lupa (DEM) garantiu que já foi goleiro e se
dispôs a atuar na posição para defender possível equipe da
Câmara.

» PESCADOR SIM, JOGADOR NÃO, DIZ WILSON

Alegando também que já foi praticante de futebol, o vereador Wilson Aparecido (PSDB) disse que ficou surpreso com a
revelação de que seu colega Almir Neves (PSDB) tenha praticado a modalidade. “Sabia que ele era pescador”, comentou.

» ARTILHEIRO CAMISA 10

Ele é artilheiro camisa 10, disse o vereador Dutra (PSDB)
ao se referir ao seu colega parlamentar Almir Neves (PSDB).

» O HOMEM DE NAZARÉ

“Só o Nazareno não foi bombeiro. Era o único que cuidou do
próximo”, disse o vereador Otávio Garcia (DEM). Ele elogiou os
bombeiros que se preocupam com a vida e o bem-estar do próximo.

» ENTREGA A DEUS, VIZINHANÇA!

Prefeito Guilherme Ávila (PSDB) encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei que permite a retirada do
impacto de vizinhança e liberação de alvarás para a abertura de
igrejas e templos religiosos. O vereador Carlão do Basquete
(PROS) sugeriu a medida.

» A LISTA ESPERA POR ANÁLISE

O projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera nas unidades escolares de educação infantil
na rede municipal de ensino retorna ao plenário da Câmara Municipal na sessão de 7 de maio. O projeto de autoria do vereador Dutra
(PSDB) está com pedido de vista ao edil Aparecido Cipriano (PR).

» PLATAFORMA NA PORTA DA IGREJA

Opinião
Após 5 meses de vigência
da Lei 13.467/17, a medida já
se mostrou desastrosa. O fortalecimento dos sindicatos será a
melhor estratégia para garantir
o retorno da segurança jurídica
nas relações trabalhistas.
As ações trabalhistas caíram,
em média, 50% no país, desde 11
de novembro de 2017. Não há o
que comemorar. É apenas o resultado da dificuldade do acesso
dos trabalhadores à Justiça, após
a Reforma Trabalhista, introduzida pela Lei 13.467/17.
Outros números denunciam a
ineficácia da medida. O desemprego foi de 11,8%, em dezembro
do ano passado, para 12,2%, em
fevereiro. Em2015, a taxa era de
8,5%, no mesmo período. A informalidade também cresceu e segue
como a tendência no mercado de
trabalho, com quase 3 milhões de
brasileiros, entre autônomos e informais, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Além dos efeitos colaterais,
as fragilidades da lei também
dão sinais. No Supremo Tribunal
Federal (STF), 20 ações questionam a constitucionalidade da
reforma trabalhista. O cenário de
incertezas permanece e o Brasil
não avança nas principais pautas,
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relacionadas à geração de emprego e distribuição de renda.
A judicialização das propostas do novo regime não é novidade para o movimento sindical,
que já previa e reverberava os
danos referendados pelas mudanças em mais de 100 pontos
da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Já o discurso
governamental acerca da geração de emprego não se confirma
e a onda prevista para o mercado, na verdade, é de precarização dos postos de trabalho.
Na contramão do direito, a
reforma tenta afastar os sindicatos de suas bases gerando ainda
maior desproteção ao trabalhador.
Ao introduzir a necessidade
de autorização prévia e expressa
à contribuição sindical, sem esclarecer como essa deve se dar e
deixando margem de dúvida à legitimidade das assembleias, a legislação também cria embaraços
ao custeio sindical, o que, ao final, prejudica o trabalhador cuja
defesa pode ficar comprometida.
Ao promover a subtração
de recursos dos sindicatos, necessários para a manutenção de
suas estruturas, a maior perda
será da classe trabalhadora, que
poderá, entre outros riscos, ficar desassistida judicialmente.
Ao obrigar o trabalhador a
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arcar com as despesas de perícias necessárias a processos trabalhistas, além dos honorários
em caso de perda na ação, a reforma trabalhista cria obstáculos
econômicos e geram um clima
de medo entre os trabalhadores,
que receiam ser penalizados por
buscar seus direitos.
As várias possibilidades de
prevalência do negociado sobre
o legislado aumentam a vulnerabilidade do trabalhador, ainda
mais aguda em período de crise
econômica e desemprego.
A reforma traz a ameaça iminente da precarização das condições de trabalho em diversas
frentes de atuação do profissional.Após 5 meses de vigência da
Reforma Trabalhista, a medida
já se mostrou desastrosa.
O fortalecimento dos sindicatos será a melhor estratégia
para garantir o retorno da segurança jurídica nas relações trabalhistas. Os profissionais precisam estar integrados às ações

promovidas por suas entidades
e cobrar atuação pela manutenção e recuperação de direitos.
A ideia de crescimento não
pode prescindir da garantia do
trabalho decente. Ambos devem
caminhar juntos: profissionais capacitados e valorizados é a chave
para o crescimento do país.
A Federação Nacional dos
Engenheiros, ao representar 500
mil engenheiros, reafirma sua
missão, constituída há 54 anos, de
lutar pelos direitos da categoria.
É nesse sentido que temos
nos articulado para evitar que os
engenheiros sejam submetidos a
situações precarizantes como trabalho intermitente, pejotização ou
exclusão na negociação coletiva.
Somos parceiros dos trabalhadores, dos brasileiros, da
sociedade. Queremos continuar
atuando junto por condições de
trabalho justas e um país melhor.

A vereadora Paula Lemos solicitou a construção de plataforma
para travessia de pedestres defronte a Igreja Evangelho Quadrangular Pr Joaz de Souza, localizada na esquina da rua 28 com avenida 1.

» DRONES PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Aos poucos, a Prefeitura de Guaíra deve comprar drones
para as polícias civil e militar utilizarem no sistema de segurança do município, informou o vereador Rafael Talarico (PSDB).

» MULTAR NÃO MUDA O TRÂNSITO, DIZ UEBE

Multas não mudam o trânsito na cidade, na opinião do ex-prefeito Uebe Rezeck. Ele entende que a melhor maneira de
mudar é com orientação, preparação e conclamação para as
pessoas agirem de maneira correta.

» GRITO PEDE FIM DE PRIVILÉGIOS

O 24º Grito dos Excluídos tem como tema “Desigualdade gera violência, basta de privilégios”. A manifestação
acontece no dia 7 de setembro e celebra a “vida em primeiro
lugar”. O ato tem entre os organizadores, as pastorais sociais da Igreja Católica.

» DICA DE LEITURA

Sugestão de leitura da semana é “Tanques e togas: O STF
na ditadura militar”, de Felipe Recondo, publicado pela editora
Companhia das Letras.

Murilo Pinheiro
Presidente da Federação
Nacional dos Engenheiros (FNE)
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior... É buscar nas pequenas coisas, um grande motivo para ser feliz...” (Mário Quintana)

Mais uma viagem para conta dos amigos, Caio Sampaio e
Angela Peixoto, que dessa vez escolheram como destino, Salvador / BA.
Na foto, eles estão turistando no Farol da Barra. Tudo de bom!!!

E quem disse que tem dia certo para receber os amigos em casa para aquela
troca de carinho. E foi assim, em plena segunda-feira (23) que Aycha Leite,
Luan Thiago, Leandro Carvalho, Taty Thomaz e Renato Carvalho iniciaram
suas semanas, com aquela energia bacana. Maravilha!!!

Flash na fotógrafa e maquiadora Núbia Abreu que está de
passeio na linda capital mineira, Belo Horizonte. Sucesso!!!

O destaque da semana vai para o coreógrafo Aristeu Faustino. Seu talento vem chamando
atenção dos cariocas. Pela segunda vez ele foi contratado para elaborar coreografias de
concursos. Na última semana ele coreografou as candidatas do Concurso Miss Rio de Janeiro,
direto do Hotel Hilton na Barra da Tijuca. Tá arrebentando Aristeu!!!
Parabéns para Ricardo Martins Marques que celebrou
mais um aniversário segunda-feira (23), dia de São Jorge
Guerreiro, um Santo de garra e determinação, a mesma
que ele começará mais um ano nesta viagem chamada
vida. Na data, ele foi bastante felicitado por familiares e
amigos, e comemorou de forma especial, lá pelos lados
de Fronteira / MG. Felicidades!!!

O pequeno Moisés Martins festeja hoje (27) com bolo,
guaraná e muitos doces seu aniversário, comemorando a
data com os seus amiguinhos. Parabéns!!!

O cabeleireiro Luan Oliveira que não para e sempre está
em busca de aprimoramento e aperfeiçoamento para
deixar as suas clientes ainda mais belas, dessa vez o curso
foi arquitetura capilar, tricologia e anaminésia capilar.
Na foto, ele ao lado de Robson Verdelli, técnico capilar da
novo alisamento, Max. Proten Orgânico. É isso aí!!!

Carolina Gomes de
Araújo a Zapinha,
filha de Cornélio
Júnior e Luciana
Gomes, mãe do
Enzo, estudante de
Direito, trabalha no
escritório da advogada Luciana Pena,
e detalhe, está
solteira, brindou
mais um ano de
vida quarta-feira
(25), recebendo os
cumprimentos de
sua família e seus
amigos. Parabéns!!!

Hoje (27) é dia
de comemoração
em torno de Beto
Diniz que celebra
mais um aniversário, e recebe o
carinho da esposa
Edna e do filho
Ítalo, onde os
cumprimentos ficam por conta dos
amigos e familiares. Felicidades!!!

A música “Véio Barretão” da dupla Túlio & Gabriel, de Votorantim/SP, é a vencedora do Concurso Música Tema Barretão 2018.
Foram inscritas mais de 120 composições de artistas do Brasil. A
música receberá vozes de artistas que estão na programação da
Festa e também da dupla Túlio & Gabriel e após a produção final
será usada em diversas mídias e redes sociais para divulgação do
evento que acontece em agosto. (foto divulgação)
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Prefeitura atende João Mulata e regulariza
pavimento em trecho da Avenida 1
A prefeitura de Barretos iniciou na última terça-feira (24),
as obras de regularização asfáltica na Avenida 1, no trecho entre
as ruas 20 e 32, numa extensão
linear de mais de 600 metros,
entre os bairros Fortaleza e Rios.
Em 2017, o vereador João
Mulata protocolou requerimento solicitando o recapeamento
de toda a Avenida 1, atendendo
a pedido de diversos moradores. Na oportunidade, o vereador caminhou por toda a extensão da avenida e constatou as
péssimas condições do asfalto.
“É gratificante ver o resultado do nosso trabalho em favor da
população e a administração pública cumprindo seu papel. É um
trabalho que deve ser divulgado
e parabenizado”, comentou João
Mulata. Os serviços são realizados com equipamento e mão de
obra, próprios da prefeitura.

Câmara
aprova Dia
do Bombeiro
a pedido do
vereador Lupa
Os vereadores aprovaram
a inclusão do Dia do Bombeiro
no calendário municipal a ser comemorado no dia 2 de julho. A
solicitação foi feita pelo vereador
Luis Paulo Vieira, Lupa (DEM),
por meio de projeto, com o objetivo de enaltecer o trabalho de
toda corporação e da instituição.
“Os bombeiros fazem um
excelente trabalho na comunidade, estão sempre prontos para
ajudar e nada mais essa homenagem, como um reconhecimento e gratidão da Câmara por
esses profissionais”, justificou
Lupa em sua solicitação.
De acordo com o projeto,
todos os anos, dois membros indicados pela corporação devem
receber um diploma simbólico.

Leilão de imóveis da
prefeitura prevê pagamento
em até 36 parcelas

Fundação LVF recebe verba de R$ 100 mil
Na última terça-feira (24), a
secretária municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Carmen Bordalho,
visitou a sede da entidade LVF
(Lugar de Viver Feliz), quando
foi recebida pelo presidente,
Carlos Antonio Alves.
A secretária pode conhecer parte do material de consumo adquirido com a verba
de R$ 100 mil recebida recentemente pela entidade,
através de emenda parlamentar requerida pelo deputado
federal, José Augusto Rosa,
o Capitão Augusto, com contrapartida de R$ 5 mil da prefeitura de Barretos.
A LVF desenvolve projetos
com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, com foco
na qualidade de vida, oferecendo
atividades esportivas, educacionais, transversais e de lazer. Atualmente são mais de 450 atendidos.
A verba conquistada está
sendo utilizada na aquisição
de material de consumo, como
gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, além
de material esportivo.
O presidente da LVF agradeceu a contribuição. “Essa
verba veio em um bom momento, pois estamos atendendo
um grande público em nossas

atividades e tendo garantido o
material de consumo, podemos
atender com mais qualidade”,
disse o presidente Carlos Alves.
A secretária Carmen Bordalho revelou que gosta de visitar
as entidades. “Gosto de ver de
perto o trabalho realizado por

nossas parceiras, sempre marco
reuniões nas sedes das entidades,
visito e participo de atividades
dos projetos, pois acredito que
não basta apenas celebrar convênios. A prefeitura precisa estar fisicamente próxima aos parceiros,
compartilhando experiências”.

O Departamento de Licitações da prefeitura de Barretos reabriu o processo de
leilão 01/17, com 19 imóveis
não arrematados no pregão
anterior. O lote inclui terrenos
localizados em vários bairros
de Barretos e a novidade é
que, agora, quem vencer o
leilão, poderá fazer o pagamento em até 36 parcelas. O
leilão está marcado para 9 horas do dia 25 de maio.
Conforme as avaliações,
os preços mínimos dos imóveis variam de R$ 56.628,00,
que é o valor de um terreno
localizado na Rua Ernesto
Leonardi (antiga Rua Cuiabá), N.º 2P, Quadra N.º 9,
bairro Santa Cecília, a R$
639.840,00 referente a um
imóvel localizado na Avenida SF-7, entre as ruas SF-8 E

SF-10, N.º 3, parte da quadra
N.º 29, bairro São Francisco.
O lote inclui ainda cinco
terrenos localizados no bairro
Nova Barretos, com valor mínimo de R$ 67.250,00 e outros quatro no mesmo bairro,
avaliados em R$ 73.404,00.
Conforme o edital, o leilão será realizado em sessão
pública. Poderão participar
pessoa física, jurídica de direito privado e de direito público. Quem arrematar deverá
pagar um sinal de 10% e efetuar o pagamento da primeira parcela em até cinco dias
após a realização do leilão.
O edital de licitação
(159/17) pode ser acessado
através do portal da prefeitura de Barretos (www.barretos.sp.gov.br) nas opções
Transparência/Licitações.

Coordenadora do CRAM assume
Conselho de Igualdade Racial

A delegada Gláucia Martins Simões, coordenadora do CRAM
(Centro de Referência de Atendimento à Mulher) foi indicada e
assumiu a gestão do Conselho Municipal de Igualdade Racial. A
portaria do Executivo, publicada na imprensa oficial, também
designa Gláucia Simões para coordenar as Políticas Públicas de
Promoção da Igualdade Racial no município.
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Dupla de Socoraba vence o Concurso Música Tema Barretão 2018
Foram inscritas mais de 120 composições de todo país. Música vencedora será gravada por artistas que estarão na 63ª Festa do Peão de Barretos

A música “Véio Barretão”
da dupla Túlio & Gabriel, de
Sorocaba/SP, é a vencedora
do concurso Música Tema
Barretão 2018. Foram inscritas mais de 120 composições
de artistas do Brasil e todas
foram avaliadas pela organização da 63ª Festa do Peão de
Barretos e por uma equipe de
músicos profissionais.
O diretor cultural de Os In-

dependentes, associação promotora do evento e do concurso, Pedro Muzeti, declarou que
a seleção foi bem concorrida.
“Como tinha muita música boa
buscamos uma que apresenta
conteúdo, animação e que temos
certeza que vai cair no gosto do
povo. Estamos ansiosos por ver
o resultado final com as vozes
de diversos artistas, incluindo a
dupla autora”, afirmou.

A dupla vencedora comemorou o resultado. “Ficamos
muito felizes e emocionados,
porque Barretos tem um significado muito grande para nós.
É um sonho realizado ter nossa música como tema oficial
da Festa do Peão de Barretos.
Nossa inspiração foi a emoção
que sentimos quando tivemos
a oportunidade de estar em
Barretos pela primeira vez”.

A música “Véio Barretos”
receberá vozes de artistas que
estão na programação da fes-

ta e também da dupla Túlio &
Gabriel. Após a produção final ela será usada em diversas

mídias e redes sociais para divulgação do evento que acontece em agosto.

SOBRE A FESTA DO PEÃO DE BARRETOS
A 63ª Festa do Peão de Barretos acontece de 16 a 26 de agosto reunindo os maiores competidores do
rodeio nacional e internacional, os principais campeonatos e também grandes nomes da música sertaneja
no Brasil. Entre os shows já confirmados pela organização, está a estrela internacional Shania Twain, que
sobe ao palco do evento no dia 18 de agosto, mesma data da Rainha da Sofrência, Marília Mendonça.
Anitta, Cleber & Cauan e Jefferson Moraes estão na programação do dia 16, quinta-feira. Simone & Simaria e Jorge & Mateus se apresentam no dia 17 e no dia 19 estão Marcos & Belutti e Mano Walter. Outras
informações e venda de ingressos online estão disponíveis no site www.independentes.com.br. Dupla
Túlio & Gabriel é a campeã do Concurso Música Tema Barretão 2018 (Foto: Divulgação)
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Estado vai contratar 300 agentes de
Sem Medida Provisória, trabalhadores
telecomunicações e 200 papiloscopistas
perdem direitos importantes
Com a perda da validade da Medida Provisória nº
808/17, que trazia ajustes ao
texto original da Reforma
Trabalhista, fica mais conturbada a situação dos trabalhadores em busca de seus direitos, segundo o especialista em
Direito Trabalhista e professor do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR), Fábio Rapp.
“O impacto da saída da
medida provisória é extremamente negativo e preocupante. O texto original é,
realmente, de supressão de
direitos”, afirma o jurista. Ele
apresenta, como exemplo, a
jornada de 12x36 horas, que
pela reforma pode ser acertada em acordo individual entre
funcionários e empregadores.
Com a Medida Provisória

seria necessário um acordo
coletivo, em convenção coletiva. “Trata-se de um prejuízo ao trabalhador, pois qualquer trabalho de oito horas é
exaustivo, imagine de 12 horas”, frisa o jurista.
Rapp acredita que a justiça deverá ser muito mais
acionada para resolver conflitos e o cenário permeia a
instabilidade e insegurança
jurídica. O Ministério do Trabalho ainda analisa o que poderá ser feito em substituição
à Medida Provisória.
Entre as regras previstas
na MP que deixam de valer,
estão pontos relacionados ao
trabalho intermitente, de gestantes e lactantes em locais insalubres, de autônomos, além
de regras para jornada de 12

horas de trabalho seguidas de
36 horas de descanso e divergências sobre contratos anteriores à nova lei.

Fábio Rapp, Especialista
em Direito do Trabalho
destaca instabilidade e
insegurança jurídica

Prevenção de perdas e desperdícios de
alimentos é tema de curso do Sebrae-SP
Capacitação será realizada em dois dias; inscrições estão abertas

Com o objetivo de ajudar
os donos de buffet, padarias,
restaurantes e lanchonetes,
e interessados na prevenção
de perdas e desperdícios de
alimentos, o Sebrae-SP vai
realizar um curso em parceria
com o Senac, nos dias 14 e 15
de maio, das 18h30 às 22h30,
em Barretos. As inscrições
estão abertas.
O curso inclui discussões e orientações sobre o
panorama brasileiro de des-

perdícios e perdas de alimentos; definições sobre
desperdício, perda e quebra;
produção de alimentos e comercialização: o caminho do
alimento; e a importância da
higiene na manipulação de
alimentos para diminuição
das perdas de alimentos.
De acordo com o analista de negócios do Sebrae-SP,
Guilherme Pelegrini Brianez,
os participantes irão aprender
procedimentos práticos e de

fácil aplicação no dia a dia do
negócio, que visam minimizar
as perdas e o desperdício de
produtos, reduzindo os custos
e aumentando a lucratividade.
O curso será realizado na
regional do Sebrae-SP em
Barretos, localizado na rua
14 entre avenidas 15 e 17, ao
lado dos Correios. O valor
do investimento é de R$ 37.
Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone
0800-570-0800.

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
oferece atendimento com mais de 20 médicos
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos oferece a
associados e dependentes
atendimento com mais
de 20 médicos em várias
especialidades. São médicos das áreas de Cardiologia, Clínica Geral
e Gastro, Dermatologia,
Ecocardiograma, Geriatria e Endocrinologia,
Ginecologia/Obstetrícia,
Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria,
Pneumologia, Reumatologia, Ultrassonografia e
Urologia. O sindicato oferece também atendimento
nas áreas de Acupuntura,
Psicologia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Nutricionista. Para saber mais
ligue 17 3321-2488 ou acesse www.sindicatospmbarretos.com. br. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos está sempre trabalhando para oferecer o melhor.

JREIS

CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.
Projetos, Serviços e contruções em
Geral - Terraplanagem e pavimentação
17

(

98123-4581

BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110
Centro, Barretos

(

3322-5522

As inscrições começam em 3 de maio e vão até 1 de junho
As inscrições para os concursos que vão selecionar 300
agentes de telecomunicações
e 200 papiloscopistas policial
começam às 10 horas da próxima quarta-feira, 3 de maio.
Os editais foram publicados
na última quarta-feira (25) no
Diário Oficial do Estado.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo
site da Vunesp (www.vunesp.
com.br). A taxa é de R$ 56,54
e o período de cadastro termina às 23h59 de 1 de junho de
2018 (horário de Brasília).
A remuneração inicial para
as carreiras é de R$ 4.281,50
incluindo o salário-base e os
adicionais de Regime Especial de Trabalho Policial
(RETP) e de insalubridade.

Os aprovados em todas as
etapas do concurso ingressarão em curso na Academia
de Polícia (Acadepol) e, após
os estudos, serão distribuídos
para os municípios do Estado.
PRÉ-REQUISITOS
Entre os pré-requisitos para
concorrer aos cargos estão: Ser
brasileiro nato, naturalizado
ou, em caso de nacionalidade
portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre os países; Ter, na data da
posse, idade igual ou superior a 18 anos de idade; Ter
concluído ensino médio, com
diploma expedido por escola
oficial ou reconhecida e devidamente registrado; O candidato não pode ter antecedentes
criminais e precisa estar em

dia com as obrigações eleitorais e militares; Possuir a última declaração de Imposto de
Renda entregue à Secretaria
da Receita Federal ou declaração pública de bens; Além de
possuir carteira de habilitação
para conduzir automóveis, na
categoria “B”, no mínimo.
OUTROS CONCURSOS
Também estão abertas 250
vagas para delegados. As inscrições se encerram na próxima quarta-feira (2/5), além de
mais 800 vagas para escrivães
e 600 para investigadores,
com inscrições até 15 de maio
deste ano. O governo estadual
também já autorizou a abertura de concurso para 400 agentes policiais e 200 auxiliares
de papiloscopistas.
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Unifeb incentiva a produção científica e
reconhece sua importância junto à comunidade
Sempre que se fala em
Ciência e pesquisa logo vem
à mente um cenário distante
e fora da realidade da maior
parte da população, mas acontece que o resultado dela possui mais impacto no cotidiano
de todos do que se imagina.
“O desenvolvimento de pesquisas científicas gera muitos
benefícios à sociedade como,
por exemplo, formulações de
fármacos mais eficazes, produção de vacinas, caracterização
ambiental visando o manejo
adequado dos recursos naturais,
entre outros”, explica Matheus
Henares, docente e coordenador de pós-graduação do Centro
Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Unifeb).
Segundo Henares, o Unifeb
conta hoje com a atuação de
aproximadamente 75 doutores, dos quais mais de 60 estão
envolvidos em pesquisas científicas inseridas no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).
Estes projetos abrangem
também os alunos da instituição. Atualmente são cerca
de 80 estudantes diretamente
ligados aos projetos, entre os
quais, mais da metade possui
bolsas de estudos para tal.
“Dentro do Unifeb, a pesquisa científica tem papel relevante, pois permite aos pesqui-

sadores e estudantes adquirir
conhecimento prático e, sobretudo, científico acerca de um
questionamento. Como todo
processo de avanço do aprendizado envolve respostas a uma
questão central, a realização
de pesquisas científicas nas diversas áreas do conhecimento
permite a investigação das varáveis, os efeitos e os processos
que conduzem ao resultado final”, explicou Henares.
Além disso, o coordenador
destaca que o desenvolvimento
da pesquisa científica também
permite ao estudante o aprendizado, no que diz respeito ao
desenvolvimento de uma redação técnica refinada. “Isso se
deve ao fato da necessidade de
buscar na literatura especializada resultados existentes que se
assemelham - ou não - àqueles
que o pesquisador espera alcançar em sua pesquisa”.
Entre os atuais projetos
desenvolvidos dentro da instituição, um se destaca por seu
impacto direto na comunidade
de Barretos e região. Financia-

do pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e intitulado “Dinâmica longitudinal do ribeirão
das Pitangueiras, Barretos/SP
e efeitos das atividades antrópicas na distribuição espacial
e temporal da comunidade de
macrófitas aquáticas”, este projeto, que possui duração de dois
anos, implica no conhecimento
da qualidade ecológica da água
do córrego Pitangueiras, fonte
de abastecimento superficial de
aproximadamente 50% da população de barretense.
A indústria também se beneficia das pesquisas realizadas pela comunidade acadêmica. É o caso de alguns projetos
coordenados pelo professor
Claudinei da Cruz, que também recebem financiamento
da FAPESP e do Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento
da Cesp. Um dos projetos tem
como objetivo realizar o controle de plantas aquáticas.
O coordenador conta que
esta é uma pesquisa que pode
trazer melhora nos usos múl-

tiplos da água, tais como: geração de energia, navegação,
pesca, lazer e captação de água
para cidades e indústrias. O
outro tem o foco na avaliação da segurança ambiental
de produtos utilizados na prevenção de mexilhão dourado
em turbinas de hidroelétricas.
“O principal benefício é a geração de energia elétrica sem
a necessidade de interrupção
para manutenção das turbinas
geradoras, além de assegurar o
uso de produtos seguros para o
ambiente”, explica o professor.
Para divulgar melhor trabalhos como esses, o Centro
Universitário da Fundação Educacional de Barretos criou, em
2006, a revista Ciência e Cultura,
uma publicação semestral que
possui um escopo multidisciplinar e recebe manuscritos no formato de trabalhos originais, revisão de literatura, relato de caso e
desenvolvimento de metodologias ou técnicas, em português
ou inglês, produzidos por alunos
e pesquisadores do próprio Unifeb e de outras instituições.

Envio de declaração incompleta pode
ser solução para falta de documentos
Acaba na próxima segunda-feira, dia 30 de abril, o período de entrega da Declaração
de Imposto de Renda Pessoa
Física 2018 e muitos contribuintes já estão em pânico,
pois ainda não entregaram esse
documento à Receita Federal.
Assim, já são aguardadas
possíveis dificuldades para os
contribuintes nesses últimos
dias de entrega, como falta de
documentação e congestionamento no sistema para quem
deixar a entrega para a última
hora. Para evitar esses problemas é preciso correr.

Caso deixe para o dia 30,
o contribuinte poderá encontrar problemas como falta de
documentos ou dados inconsistente e, caso não consiga
entregar a declaração, terá
que pagar a multa por atraso,
que tem o valor mínimo de
R$ 165,74 e máximo de 20%
sobre o imposto devido, mais
juros de mora de 1% ao mês.
Caso os contribuintes não
consigam juntar todos os documentos necessários, a sugestão é a entrega do material
incompleto e depois a realização de uma declaração retifi-

cadora. Segundo especialistas,
diferente do que muitos pensam, a entrega desta forma não
significa que a declaração irá
automaticamente para a Malha
Fina, porém, depois da entrega
deverão fazer o material com
muito mais cuidado, pois, as
chances serão maiores.
A declaração retificadora
também é válida em caso de
problemas na declaração já
entregue pelo contribuinte,
pois, nela os erros serão corrigidos. O prazo para retificar
a declaração é de cinco anos,
mas é importante que o contribuinte realize o processo
rapidamente, para não correr
o risco de ficar na Malha Fina.
Um dos cuidados que deve
ser tomado é entregar a declaração retificadora no mesmo
modelo (completo ou simplificado) utilizado para a declaração original. É fundamental
que o contribuinte possua o
número do recibo de entrega
da declaração anterior, para a
realização do processo.
O procedimento para a
realização de uma declaração
retificadora é o mesmo que
para uma declaração comum
A diferença é que no campo
“Identificação do Contribuinte”, deve ser informado que a
declaração é retificadora.

8

BARRETOS, 27 de abril de 2018

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade

Barretos

Nova Barretos vence Santa Helena e leva o título da Copa Zona Sul
Ao vencer o Santa Helena por
1 x 0, gol de Gilvandro (contra),
no último domingo (22), no CSU
(Centro Social Urbano), o Nova
Barretos conquistou o título da
Copa Zona Sul, torneio interbairros na região. Após a partida foi
feita a premiação, com a participação do secretário municipal de
Esportes e Lazer, Dorivaldo de
Almeida Júnior, “Lilico” e o idealizador do evento, Dejair Veiga
Francisco. Além de troféus para
o campeão e vice foi premiado o
artilheiro da competição, Raison
(Nova Barretos), que marcou seis
gols; e o goleiro menos vazado,
Gustavo (Santa Helena), que sofreu cinco gols. O terceiro lugar
do torneio ficou para o Guarani,
que também recebeu troféu. “Foi
um belo campeonato, que marca
a pré-temporada do futebol amador barretense. É uma competição
importante, que oferece lazer e
entretenimento para o esportista”,
destacou o secretário Lilico. O idealizador Dejair Veiga agradeceu o
apoio da prefeitura, por meio da
secretaria municipal de Esportes e
Lazer, enfatizando ser fundamental para a realização do evento.

Atleta de Barretos conquista dois
bronzes e um quinto lugar em fase
regional do Campeonato Paulista

Vôlei de Barretos
vence duas
partidas na Copa
dos Campeões
As equipes de vôlei feminino
de Barretos, representadas pela
secretaria municipal de Esportes
e Lazer venceram seus jogos válidos pela Copa dos Campeões. Na
categoria infantil, a vitória foi por
3 x 1 e na categoria juvenil por 3
x 0, ambos jogos disputados com
Guariba. As equipes barretenses
são dirigidas por Betão Campos
(técnico) e Ana Cristina (auxiliar).

A equipe de judô de Barretos, representada pela secretaria municipal de
Esportes e Lazer, participou na sexta-feira (20) e no sábado (21), do Campeonato Paulista de Judô – fase inter-regional, primeiro agrupamento, disputado no Ginásio Municipal Plácido Rocha, em Araçatuba. Na oportunidade,
foram conquistadas duas medalhas de bronze e um quinto lugar com o atleta
Jhonata Higor de Souza, que competiu em três classes. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico, elogiou o desempenho do atleta, destacando que o resultado valoriza o esporte barretense e
a modalidade. O atleta (na foto ele é o quarto da esquerda para a direita), que
foi dirigido pelo professor Tiago Leal, foi o terceiro colocado (bronze) na classe Sub 18, categoria 55 quilos; quinto colocado na classe Sub 21, categoria
55 quilos; e terceiro colocado na classe Sênior, categoria 55 quilos

