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VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA OS DESAFIOS DE 2018? - “Kaká Cerutti ou Karen Cerutti é uma agente de inspiração e trans-
formação de pessoas nas melhores versões de si próprias, para que, assim, nós humanos possamos conquistar nossos resul-
tados, descobrindo o que os move e nos impulsione em nossas suas vidas.” EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Curta no Facebook a Fan Page 
do jornal A Cidade - Barretos e Região

Boteco PressMídia 
reunirá 

profissionais da 
comunicação de 
Barretos e região 
dia 13 de janeiro
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Em reunião nesta quinta-fei-
ra (04), diretores da ACIB (As-
sociação Comercial e Industrial 
de Barretos) decidiram que a 
entidade passa a ser administra-
da por um colegiado, com repre-
sentantes de todos os segmentos 
comerciais da cidade.

A eleição para escolha da 
nova diretoria acontecerá no 

próximo dia 15. O advogado 
Roberto Arutim continuará na 
presidência da entidade duran-
te este ano de 2018 e, a partir 
de janeiro de 2019, a presidên-
cia será assumida pelo empre-
sário Paulo Soprano.

Como gestores da ACIB, fo-
ram definidos os empresários: 
Rodrigo “Manolo”, represen-

tando os supermercados; Edson 
Abe, representando as entida-
des de serviços; Renato Reis, 
a Indústria; Gustavo Miziara, 
o comércio em geral; e Paulo 
Soprano, o comércio da região 
central. Também participará da 
gestão, o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econômi-
co, André Peroni Angelo.

A primeira assembleia or-
dinária da Associação Os In-
dependentes de 2018 será re-
alizada neste domingo, dia 7, 
no Rancho CMT, Parque do 
Peão, às 10 horas. O presiden-
te Ricardo Rocha convocou 
todos os sócios para o encon-
tro que abordará os eventos já 
agendados para acontecer no 
Parque do Peão, incluindo o 
16º Barretos Motorcycles (20 
a 22 de abril) e a 63ª Festa do 
Peão de Barretos (16 a 26 de 
agosto). “É o pontapé inicial 
de um ano que chega cheio de 
novidades e projetos, sempre 
pensando em levar aos tu-
ristas e barretenses o melhor 
em programações e atrações 
diversificadas o ano inteiro”, 
afirmou o presidente Ricardo.

ACIB será administrada por um colegiado

O deputado estadual Mil-
ton Vieira (PRB) fez indicação 
para aquisição e implantação 
de uma Academia ao Ar Livre, 
junto à Unidade de Saúde da 
Família, no City Barretos. 

A proposta, confirmada 
pelo suplente de vereador em 
Barretos, Huelder Motta, soli-
cita que o Estado elabore es-
tudos para liberação do recur-
so e obra e argumenta que a 
medida permitirá a prática de 
exercícios e integração social.

“Agradeço aos deputados 
Sebastião Santos e Milton 
Vieira Pinto por atender meu 
pedido, para Barretos receber 
uma academia ao ar livre. A 
população de Barretos tem 
que se orgulhar de ter depu-
tado trabalhando pela cidade, 
algo que não tinha há muito 
tempo. Continuarei honrando 
meus 499 votos, trabalhando 
em prol do esporte de nossa 
querida cidade”, comentou 
Huelder Motta.

O Cordão Espalha Samba foi 
lançando no dia 12 de dezembro, 
com a venda de camisetas para o 
carnaval, a um custo de R$ 30, 
que será feita por encomendas e 
pagamento até a próxima terça-
-feira, 8 de janeiro.

O Espalha Samba confir-
mou para o sábado de car-
naval, dia 10 de fevereiro, a 
realização do seu desfile, que 
irá percorrer três bairros: Ce-
lina, Bela Vista e Primavera, 
culminando com a chegada na 

Praça Primavera.
Também foram confirma-

das as homenagens que se-
rão prestadas a pessoas com 
história e participação em 
carnavais. Para este ano foi 
instituído o “Troféu Perso-
nalidade do Samba”. 

A homenageada é Libe-
ralina da Silva, Dona Lina, 
cujo pai Lázaro da Silva, 
“Lazinho”, é fundador do 
Clube Estrela D’Oriente.

Ricardo 
Rocha 

comanda 
primeira 

assembleia 
ordinária 
de 2018

Deputado do PRB 
solicita recursos 

para academia ao ar 
livre em Barretos

Espalha Samba realiza 
desfile no carnaval deste ano
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Devotos celebram neste 
sábado (6) a festa de Santos 
Reis, com visitas e festas de 
companhias em vários locais. 
Muitas pessoas vão pagar pro-
messas e agradecer graças.

Três missas estão previstas 
na capela de Santos Reis, loca-
lizada no início da avenida 9, 
pertencente à paróquia Santo 
Antônio de Pádua. Às 9 horas, 
o padre José Antônio Quissoto 

A prefeitura barretense 
agendou leilão de veículos, 
equipamentos e materiais 
considerados inservíveis, 
para o dia 23 de janeiro. Se-
rão oferecidos 16 veículos, 
sucatas (que serão vendidas 
por quilo), equipamentos, 
como triturador de galhos, 

materiais hospitalares, odon-
tológicos, informática, ele-
trodomésticos e peças de ofi-
cina mecânica.

Os veículos são utilitários 
que sairão com documentos. 
Entre os eletrodomésticos 
serão leiloados ar condicio-
nado, máquina de costura, 

máquina de lavar e televisor. 
De informática o lote tem 
notebooks, CPUs, impresso-
ra e projetor.

O leilão será realizado no 
Departamento de Suprimen-
tos, localizado no Almoxari-
fado da prefeitura, na rua 30, 
altura da avenida 53.

Prefeitura agenda leilão de 
equipamentos e materiais insersíveis

Devotos celebram Santos Reis neste sábado

Milhares de pessoas devem jantar na Festa de 
Reis da fazenda (Foto: Aquino José)

celebra os “Santos Inocentes”. 
Ao meio-dia, o padre José Ro-
berto Santana, de Colina, pre-
side o ato eucarístico em lou-
vor ao padroeiro. Às 19h30, o 
bispo dom Milton Kenan Jú-
nior celebra missa campal. Em 
seguida, haverá quermesse ao 
lado do templo.

Na capela da fazenda Ar-
mour, às 17 horas, haverá mis-
sa celebrada pelo padre Luiz 

Paulo Soares. Em seguida, 
acontece a “chegada” da Com-
panhia de Reis Irmãos Bor-
ges, sob o comando do Mestre 
Luizão. Também haverá jantar 
oferecido aos milhares de de-
votos que costumeiramente 
comparecem na festa.

No Mercadão Municipal, 
das 14 às 18 horas, o comuni-
cador Cumpadi Val apresenta 
um programa especial dedica-
do a Santos Reis, transmitido 
pela Rádio Jornal AM e pela 
rede caipira Viola e Sauda-
de, reunindo várias emissoras 
pela internet.

Confirmaram presença no 
evento as companhias Irman-
dade da Capela de Santos Reis, 
do Mestre Sulaninho; Guia do 
Oriente, do Mestre José Edu-
ardo Marcelino; Os Mensagei-
ros de Santos Reis, do Mestre 
Vicente Brito; Estrela Sagrada, 
do Mestre Pedrinho; do Bre-
jinho, do Mestre Lediomar 
Borges; e da Cachoeirinha, do 
Mestre Totó.
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Opinião

» UMA AZEITONA NA EMPADA
Segundo o ex-prefeito UebeRezeck (MDB) querem colocar 

uma azeitona na empada de quem for receber o cemitério. O 
comentário faz referência à possibilidade de privatização do 
Cemitério Municipal e a intenção de cobrança de taxa.

» TEMPORADA DE CHUVA
Enxurrada de “diz-que-diz” é esperada neste verão político. 

No entanto, água morna não deve faltar.

» MAIS MÉDICOS NO PRONTO SOCORRO
Na campanha eleitoral de 2012, o candidato Guilherme 

Ávila (PSDB), prometeu a municipalização do Pronto Socorro, 
com a contratação de mais médicos, acabando com a demora 
no atendimento. Ele foi eleito prefeito com 24.173 votos pela 
Coligação Uma Nova Esperança.

» CORREA QUER COBRANÇA DE IPTU DO PARQUE DO PEÃO
Em rede social, o vereador Paulo Correa (PR) questionou por 

que o Executivo não encaminha projeto tornando o Parque do Peão 
área urbana. Ele entende que tal procedimento iria proporcionar uma 
boa arrecadação de IPTU. O edil escreveu ainda que votaria favorá-
vel ao projeto. Argumentou ainda que espera a coragem do prefeito 
para enviar a lei para apreciação da Câmara.

» VEM AÍ UMA NOVA SESSÃO
Ainda neste mês, o Executivo barretense pode convocar ou-

tra sessão extraordinária do Legislativo para avaliar projetos de 
seu interesse.

» SEM PARTIDO E BANDEIRA
Um dos fundadores do partido em 24 de janeiro de 1986, o 

ex-prefeito de Guaíra, Sergio Mello, desfilou-se do PT. Porém, 
não aderiu a outra legenda.

» OS MELHORES PALHAÇOS DE SANTOS REIS
Durante o Festival Nacional de Folia de Reis de Barretos, 

realizado em janeiro de 1984, Benedito Salviano e Gerônimo 
Luiz Silva foram escolhidos os melhores palhaços do evento.

» LIDERANÇA SEM POVO
Segundo o coordenador Renato Guedes, o MBL (Movimento 

Brasil Livre) de Barretos não precisa ser popular, apenas necessário.

» TACA-LHE O PORRETE!
Tão logo tornou pública a intenção do vereador Dutra (PSDB) 

pleitear a cadeira principal do Executivo barretense nas próximas 
eleições municipais, o edil começou a “levar pau”.

» PALPITES DOS EDIS
Em março de 1960, uma comissão de vereadores ofereceu su-

gestões para um melhor aproveitamento do Mercado Municipal.

» VITORIOSOS NAS URNAS DE BARRETOS
Nas eleições presidenciais de 1960, Jânio Quadros e Milton 

Campos venceram nas urnas barretenses. No pleito de 3 de ou-
tubro, Jânio obteve 8608 votos para presidente e Milton 5.868 
votos para vice-presidente. A apuração aconteceu na sede da 
UEC (União dos Empregados no Comércio).

» PROVIDÊNCIAS PARA O CAMPO DE AVIAÇÃO
Vereador Aparecido Cipriano (PP) pediu à Prefeitura provi-

dências na manutenção e limpeza do aeroporto municipal.

» NOS TEMPOS DO ENSINO VOCACIONAL
Os professores Breno Benedito Andrade Freire e Yara Boulo repre-

sentaram o Ginásio Vocacional de Barretos na primeira Conferência 
Nacional de Currículo, realizada em abril de 1963, no Rio de Janeiro.

» CONTRA AFIRMAÇÕES DE DOM HELDER CÂMARA
Jornal Correio de Barretos, edição de 8 de fevereiro de 1968, 

publicou crítica do jornalista LenildoTabosa Pessoa ao arcebis-
po de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Mídias Digitais – Con-

vergência tecnológica e inclusão social”, organizado por André 
Barbosa Filho, Cosette Castro e Takashi Tome, publicado pela 
Edições Paulinas.

Patrícia Pires de Matos 
é psicóloga cognitiva 

comportamental. Contato: 
patipmpsico@yahoo.com.br

Você está preparado 
para os desafios de 2018?

Kaká Cerutti ou Karen Ce-
rutti é uma agente de inspira-
ção e transformação de pesso-
as nas melhores versões de si 
próprias, para que, assim, nós 
humanos possamos conquistar 
nossos resultados, descobrindo 
o que os move e nos impulsio-
ne em nossas suas vidas.

Fomos à sua procura pelas 
redes sociais e encontramos 
palavras sábias sobre um ques-
tionamento simples, mas im-
portante, para estes primeiros 
dias de janeiro, início de um 
ano “pedreira” para os dias e 
meses que, nós brasileiros, vi-
veremos, gostando ou não.

Então, iniciamos mais um 
ano. Um ano que será tão de-
safiador quanto, ou mais que 
2017 foi. Um ano que deverá 
ser promissor e abundante, 
comprovando que somos re-
silientes por chegarmos até 
aqui, firmes e fortes.

Ano de eleições presiden-
ciais e de Copa do Mundo. Ano 
onde o “nós” será muito mais 
importante para alcançar nossas 
metas e que precisaremos inves-
tir em parcerias, alianças, acor-
dos e uniões, para atingir os ob-
jetivos pessoais e profissionais.

Mas, para que nossas con-
quistas e realizações aconteçam 
assertivamente, é preciso saber 
onde queremos chegar e, o mais 
importante, como vamos fazer 

A “Terapia Cognitivo 
Comportamental” e suas influências

Hoje será abordado o mode-
lo cognitivo na Terapia Cogni-
tiva, modelo este que é essen-
cial para o entendimento desta 
abordagem da psicologia. Ape-
sar de ter ampla amplitude teó-
rica e prática, é de fácil compre-
ensão. Podemos dizer que todos 
nós temos interpretações a res-
peito do mundo e dos eventos 
e, com isso, não são os eventos, 
fatos ou situações que causam 
problemas ou dificuldades, mas 
sim, a maneira como interpreta-
mos as situações.

No livro de Judith Beck, 
Terapia Cognitiva, Teoria e 
Prática, vemos um exemplo. 
A autora cita cinco possíveis 
reações de supostos leitores 
do livro. Ou seja, ao ler um 
livro as pessoas podem:

1) Achar que o livro é exce-
lente e será de grande utilida-
de e sentir entusiasmo.
2) Achar que o livro é muito 
simples e que não acrescenta-
rá nada e sentir decepção.
3) Achar que o livro é desper-
dício de tempo e dinheiro e 
sentir aborrecimento.
4) Achar que o livro tem con-
teúdo e pensar, ao mesmo 
tempo, que terá que aprender 
tudo o mais rápido que puder 
e sentir ansiedade.
5) Achar que o livro é difícil e 
pensar que não tem inteligência 
para acompanhar e sentir tristeza.

Podemos dizer no caso que 
o livro é idêntico para todos. 
Mas apesar deser objetivo em 
conteúdo, cada pessoa terá 
uma reação, uma interpreta-

ção e, consequentemente, terá 
reações emocionais e sensa-
ções corporais condizentes 
com sua forma de pensar.

Beck, então resume: “a te-
rapia cognitiva baseia-se no 
modelo cognitivo, que levanta 
a hipótese de que as emoções 
e comportamentos das pessoas 
são influenciados por sua per-
cepção dos eventos. Não é uma 
situação por si só que determi-
na o que as pessoas sentem, 
mas, antes, o modo como elas 
interpretam uma situação”.

O modelo cognitivo é 
fundamental para a atuação 
profissional do psicólogo de 
abordagem cognitiva ou cog-
nitiva-comportamental. Mas 
antes de mostrarmos na práti-
ca, é importante entendermos 
que existe uma hierarquia 
neste modelo:

1) Crenças centrais
2) Crenças intermediárias (re-
gras, atitudes, suposições).
3) Pensamentos automáticos.
4) Emoção.

para chegarmos onde queremos. 
Daí o reforço da pergunta da 
chamada: você está preparado 
para os desafios de 2018?

Para que possamos definir 
qualquer objetivo ou meta, 
precisamos de autoconheci-
mento. Precisamos saber o que 
queremos para a nossa vida, o 
que queremos de fato experi-
mentar para que, assim, possa-
mos criar a nossa realidade.

Temos que entender o que 
não abrimos mão, o que é im-
portante para nós, quais são 
nossas crenças possibilitadoras 
e as limitantes (e delimitar es-
tratégias para vencê-las), além 
de entender quais os valores 
que norteiam a nossa trajetória, 
qual é o nosso propósito nesse 
plano e qual o legado queremos 

deixar quando partirmos.
Mas, o que fazer quando ti-

vermos tudo isso claro em nossa 
mente? O que fazer com todas 
essas informações? Primeiro: 
nortear todas as nossas ações 
para que sejam congruentes com 
o nosso discurso e pensamento; 
e segundo, planejar a nossa vida. 
Sem planejamento, nada aconte-
ce. Aí, sim, você terá condições 
de enfrentar de cabeça erguida o 
ano e a sua vida.

O planejamento evitará 
que deixemos o nosso bar-
co da vida à deriva. Dará um 
rumo, trará clareza de idéias 
e delimitará ações para que 
esses objetivos e metas sejam 
alcançados. E o principal, evi-
tará que você perca oportuni-
dades de crescimento e con-

quistas deixando tudo para 
cima da hora. Saberá o mo-
mento certo e exato de agir, 
as parcerias que deve fazer, os 
passos que deve dar e o moti-
vo das coisas acontecerem.

Porém, mesmo sabendo das 
vantagens, importância e con-
sequências de não planejar sua 
vida, ainda tem muita gente que 
não faz a mínima idéia do que 
quer para si e que dá desculpa e 
justificativa de que não conse-
gue pensar no futuro, porque o 
presente ocupa todo o seu tem-
po “apagando incêndios”.

Aí, meu caro, já dizia Lewis 
Carroll, no filme Alice no País 
das Maravilhas: “Se você não 
sabe aonde quer chegar, qual-
quer caminho serve”.

Feliz 2018 para todos nós!
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Segunda-feira (1) foi dia de Paulo Maia brindar a chegada de mais um 
Ano Novo e também mais um aniversário na folhinha, onde recebeu o 
carinho da esposa Renata, dos filhos Vinícius e Paula, e as felicitações 

dos amigos e demais familiares. Parabéns!!! (foto: arquivo pessoal) 

Ontem (4) foi dia de festa para o corinthiano roxo, Thiago Ferreira, que 
celebrou mais um ano de vida, e recebeu o carinho especial de sua mãe 

Leninha, e os cumprimentos de sua família e amigos. Felicidades!!!

Sempre 
sorridente 
e rodeado 
de amigos, 
esse é Thia-
go Serra-
della, que 
comemorou 
idade nova 
ontem (4), 
e os mimos 
ficaram por 
conta de 
seus fami-
liares. Tudo 
de bom!!! 
(foto: arqui-
vo pessoal)

Hoje (5) é dia de Miguel Ramos completar seus 12 anos. Na foto ele está 
ao lado do pai Alexsandro e da irmã Sophia, que enchem o pequeno de 

muito paparico, e claro, sem contar os mimos de sua mãe Soraya!!!

Flash em Leandro Ferreira, Magdiel Andradde, Caroline Andrade e Cibele Tuty, 
que estão de férias e escolheram o Rio de Janeiro para curtir e descansar, e claro, 
não perderam a oportunidade de iniciar 2018 renovando seus votos para o ano 

vindouro na praia de Copacabana. Não foto, essa turma pra lá de animada, 
aproveita o calor da cidade maravilhosa, tomando uma gelada. Sucesso!!!

E a chegada de 2018 para Bruna Miranda veio com 
uma surpresa pra lá de especial, o pedido de noiva-
do de seu namorado, melhor dizendo, agora noivo 

Thiago Henrique. Lindos!!! 

Os anfitriões Anderson Humberto e Márcio Falcão com os amigos Marcelo Eduardo e 
Ronaldo Garcia, organizaram um glamuroso Réveillon na residência Falcão, deixando os 
convidados encantados e com gostinho de quero mais. Sucesso!!! (foto: Júnior Gerolim)

Parabéns para Yasmin Dorigo Carminatti que esteve 
em festa ontem (4) celebrando mais um ano de vida!!!

Felicidades para Thiago Silva que brindará 
mais um aniversário no domingo (7) ao 

lado dos familiares e amigos!!!

Muita alegria 
e sorrisos 

de Beatriz e 
Valeria Martins 

no Réveillon 
2018 do Rio 

das Pedras 
Country Club. 

(foto: Núbia 
Abreu)

Heber Vieira e Ana Luiz Vigo foram clicados curtindo o Réveillon 
2018 do Rio das Pedras Country Club. (foto: Núbia Abreu)
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Acontecerá dia 13 de janei-
ro, no Samaúma American Bar, 
em Barretos, o primeiro evento 
que reunirá profissionais que 
atuam na área de comunicação 
na cidade e também região. 
A atratividade começa pelo 
nome, Boteco PressMídia, que 
é organizado pelas jornalistas 
Luciana Gomes e Talita Costa, 
e promete diversas atrações e 
surpresas para o público forma-
dor de opinião.

O roteiro da pauta inicia 
com porções para o famoso “ti-
ra-gosto”, Feijoada Samaúma, 
Cerveja Império Puro Malte, 
Refrigerantes, Água, Sobreme-
sa e Surpresas Gourmets, tudo 

a vontade, sendo que a Feijoada 
será servida das 14h às 16h30, e 
as bebidas das 13h às 18h.

A animação está garantida 
com show do Grupo Extrasam-
ba, com um repertório exclusi-
vo para o evento, além de ou-
tras atrações surpresas que vão 
render muitos sorrisos e selfies.

Tudo chancelado pelos pa-
trocinadores: Império Cerveja 
Puro Malte, Renato Peghim, 
Unifeb, InFocco, Royal Ther-
mas Resort & Spa, Barretos 
Country Hotel, Gráfica e Brin-
des Barretos, North Shopping 
Barretos, Paulo Neto Decora-
ções, Samaúma, Dona Bauni-
lha Doceria e Café, Associação 

Comercial e Industrial de Bar-
retos e Patty Pinheiro Papelaria.

Cada profissional de co-
municação tem direito a com-
prar o seu e mais um ingres-
so, para um acompanhante 
que não precisa atuar na área 
da comunicação, mas poderá 
desfrutar do evento.

As informações do evento 
são atualizadas em tempo real 
pelas redes sociais: @boteco-
pressmidia e facebook.com.br/
botecopressmidia. Já os convi-
tes podem ser adquiridos dire-
tamente com as organizadoras 
– Luciana Gomes (17) 99642-
5695 e Talita Costa (17) 99727-
5160, pelo valor de R$ 60.

Boteco PressMídia 
reunirá profissionais da 

comunicação de Barretos 
e região dia 13 de janeiro

Governador Geraldo Alck-
min assinou nesta quinta (4/1) 
Projeto de Lei que prevê alta 
geral de 3,5%, além de por-
centuais diferenciados a pro-
fessores e policiais

O governador Geraldo Al-
ckmin assinou nesta quinta-
-feira (04/01), Projeto de Lei 
que reajusta o piso salarial dos 
servidores públicos estaduais 
de São Paulo a partir de 1º de 
fevereiro. O texto agora será 
encaminhado para a Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo. Mesmo que a apro-
vação se dê posteriormente, o 
reajuste será retroativo.

Todos os 1.010.633 de ser-
vidores do Estado, incluindo 
aposentados e pensionistas, 
serão beneficiados. A medida 
representará uma despesa de 
R$ 2,4 bilhões este ano. O re-
ajuste geral será de 3,5%, mas 
duas categorias terão porcen-
tuais diferenciados: professo-
res (7%) e policiais (4%). Os 

professores representam 1/3 
dos servidores do Estado.

“São Paulo tem a marca da 
responsabilidade fiscal. Fize-
mos um grande esforço na área 
de custeio para fazer justiça 
aos nossos servidores e imple-
mentar esse reajuste. Ninguém 
ficará de fora”, disse Alckmin. 
“Mantivemos os salários em 
dia, conseguimos antecipar o 
pagamento do 13º dos servi-
dores em 2017 do dia 20 para 
o dia 15, e agora iniciamos a 
recomposição salarial do fun-
cionalismo, sempre dentro dos 
limites da Lei de Responsabili-
dade”, completou.  

Os números foram calcula-
dos considerando o limite per-
mitido para gastos com pessoal 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Ainda que tenha cortado 
gastos diante do agravamento 
da crise financeira, São Paulo 
manteve estudos permanentes 
para reajustar os salários do 
funcionalismo assim que a situ-

ação fiscal permitisse.
O aumento de agora é possí-

vel porque houve uma pequena 
melhora de arrecadação – alta 
de 0,3% no segundo quadrimes-
tre de 2017 ante o ano anterior. 
Os estudos foram coordenados 
por técnicos da Secretaria de 
Planejamento e Gestão. 

Alckmin também assinou 
Projeto de Lei que reajusta o 
piso salarial dos servidores da 
administração direta e autárqui-
ca do Estado em 3,5%, para R$ 
1.142,64, além de um decreto 
que autoriza aumento de 50% 
no valor do auxílio-alimentação 
dos servidores estaduais que ga-
nham até R$ 3.777,90. “É uma 
questão de justiça social”, disse 
o governador. O benefício pas-
sa de R$ 8 para R$ 12. A faixa 
de servidores que têm direito ao 
auxílio-alimentação também foi 
ampliada de 141 UFESPs para 
147 UFESPs, ou de R$ 3.535,87 
para R$ 3.777,90. O decreto tem 
vigor a partir da assinatura.

Governo de São Paulo anuncia 
reajuste salarial a servidores estaduais
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Comece o ano lutando 
pelo direito de se aposentar
Com a possibilidade de a Câ-

mara dos Deputados votar em 
fevereiro a proposta de reforma 
da Previdência (PEC 287/2016), 
é importante começar o ano 
mantendo a pressão aos parla-
mentares que pretendem acabar 
com seu direito à aposentadoria 
e também sobre os indecisos. 

Criado em junho do ano 
passado e atualizado pela 
CUT, o site Na Pressão (www.
napressao.org.br)disponibi-
liza um banco de dados com 
e-mails, telefones e perfis nas 
redes sociais de deputados 
para que você mande a eles o 
seu recado: se votar, não volta.

Por meio da plataforma, é 
possível enviar, por exemplo, 
um único e-mail a todos os 
parlamentares a favor de mais 
esse desmonte promovido pelo 
governo Temer, que atinge mi-
lhões de brasileiros. Você tam-
bém pode pressioná-los indivi-
dualmente, se preferir.

Ao contrário do que diz a 
turma do ilegítimo governo 
Temer, a Previdência não é de-
ficitária. E a PEC 287 não vai 
mexer nas altíssimas aposen-
tadorias do Judiciário e do Le-
gislativo, nem na dos militares. 
Querem acabar com a sua, mas 
a deles continuará intocada.

O governo ainda não tem 
os 308 votos necessários para 
aprovar a proposta. Por isso, 

ainda não colocou em vota-
ção. Assim, é muito importan-
te que a classe trabalhadora 
intensifique a pressão mani-
festando repúdio a mais esse 
ataque contra os seus direitos!

Mande mensagens aos parla-
mentares, telefone, visite os gabi-
netes e divulgue a plataforma Na 
Pressão para amigos, familiares, 
colegas e vizinhos. Participe da 
luta por seus direitos!

Fórum de Ribeirão expõe obras da 
equipe do Hospital do Câncer de Barretos

A partir da próxima segun-
da-feira, 7 de janeiro, a sede 
do Fórum de Ribeirão Preto 
vai receber uma exposição 
com fotografias realizadas pe-
los funcionários do Hospital 
do Câncer de Barretos, hoje 
o Hospital de Amor. Segun-
do informações, as imagens 
feitas pelos profissionais de 
saúde tratam temas da diversi-
dade no ambiente de trabalho 
dos envolvidos. As fotografias 
ficarão expostas até dia 3 de 
fevereiro. A entrada é gratuita.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do hospital, “a 

Imagens feitas por profissionais da saúde tratam do tema da diversidade no ambiente de trabalho

A mostra ficará exposta de 7 de janeiro a 3 
de fevereiro, em Ribeirão Preto

fotografia fez parte da rotina 
do local. O principal objetivo 
da ação foi promover a cultu-
ra da diversidade para os pro-
fissionais da instituição, por 
meio de oficinas de fotografia 
que estimularam a reflexão 
sobre o ambiente que os cer-
ca”. As oficinas foram con-
duzidas por temas relevantes 
para a melhoria constante do 
ambiente de trabalho.

O tema diversidade foi 
abordado por meio da cons-
cientização e da sensibili-
zação dos colaboradores, 
incentivando a aceitação e a 

integração dentro do hospital.
“Fotografia e Inclusão” 

é um projeto focado em re-
tratar as principais questões 
que envolvem o respeito às 
diferenças de cada indivíduo. 
Patrocinada por um grupo de 
apoiadores, a ação aconteceu 
no período de maio a dezem-
bro de 2017, em uma semana 
de cada mês, em diversos se-
tores do complexo hospitalar.

A equipe de educadores 
convidou todas as pessoas 
envolvidas na rotina médica 
para registrar a diversidade 
de um jeito diferente e ins-

pirador. Para isso, médicos, 
enfermeiras e demais equipes 
de saúde participaram de ati-
vidades lúdicas conduzidas 
pelos educadores, a fim de 
incentivar a reflexão sobre 
questões de diversos eixos 
da diversidade, como terceira 
idade, etnias e gênero. De-
pois das atividades, os par-
ticipantes produziram uma 
fotografia acompanhada de 
uma legenda.

A exposição reúne diver-
sas imagens produzidas du-
rante o período que o projeto 
esteve no hospital e mostra a 
sensibilidade e criatividade 
dos participantes em retratar o 
tema proposto.
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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

No Brasil, as relações de 
consumo aparecem em segundo 
lugar entre os mais de 100 mi-
lhões de processos judiciais em 
andamento, segundo dados do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). De acordo com a Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), 
a maior parte das pessoas que 
desejam acionar a Justiça tem 
como causa dívidas de terceiros.

Ainda que os bens do deve-
dor possam ser penhorados e 
que ele fique com o nome sujo 
na praça por meio do Cadastro 
Nacional de Inadimplentes, 
quem recebe por meio de deci-
são judicial o direito de indeni-
zação ou pagamento de dívida 
nem sempre tem a garantia de 
que o valor devido será pago.  

Com objetivo de acelerar 
esses processos, forçando os 
inadimplentes a cumprir com as 
suas obrigações, a justiça vem 
adotando medidas cada vez mais 
austeras. Magistrados e defenso-
res encontraram na aplicação das 
medidas executivas, previstas no 
novo Código de Processo Civil 
(CPC), que entrou em vigor em 

Inadimplentes podem ter CNH e passaporte suspensos
Medidas executivas, previstas no novo Código de Processo Civil (CPC), vêm sendo aplicadas pelos tribunais para fazer valer o pagamento de obrigações

2016, uma forma alternativa de 
fazer valer as decisões.

Suspensão de passaporte, 
apreensão da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), 
bloqueio de cartões de crédito, 
vedação à remessa de recursos 
ao exterior, aplicação de mul-
ta periódica e majoração de 
encargos processuais, como a 
multa por não pagamento da 
dívida e cobrança dos honorá-
rios devidos aos advogados do 
credor, estão entre as medidas 
que podem ser deferidas.

Especialistas dizem que as 
medidas sugeridas pelo art. 
139, IV do CPC podem ser 
aplicadas a partir de decisões 
judiciais ou de título executivo 
extrajudicial. “Devem ser apli-
cadas subsidiária e justificada-
mente, mediante requerimento 
da parte interessada e depois 
de esgotados os métodos típi-
cos de coerção. Nada impede, 
todavia, que o juiz, ao apreciar 
o pedido de execução formu-
lado pelo credor, decida adotar 
medidas atípicas para satisfa-
zer a execução com efetivida-

de e celeridade”, afirmam.
Apesar de já haverem inú-

meros casos em que foram 
aplicadas, as medidas vêm ge-
rando decisões contraditórias. 
Alguns tribunais têm entendi-
do que medidas que possam 
subtrair do devedor documen-
tos, como sua CNH e passa-
porte, violariam liberdades 
individuais e, por isso, acabam 
sendo vedadas. Por outro lado, 
há decisões reconhecendo que 
as medidas atípicas, desde que 
não suprimam absolutamente 
os direitos individuais previs-
tos na Constituição, podem ser 
aplicadas em casos concretos, 
desde que justificadas.

O deferimento dessas me-
didas se orienta pelas regras de 
eficiência, proporcionalidade, 
razoabilidade, menor onerosi-
dade do devedor da obrigação, 
e dignidade humana, apontam 
advogados especializados em 
casos deste tipo.

Não basta que ocorra o 
inadimplemento para que sejam 
requeridas as medidas previs-
tas no art. 139, IV do CPC. Por 

exemplo, há caso em que o de-
vedor supostamente insolvente 
possuía alto padrão de vida, mas 
se recusava a satisfazer a obriga-
ção, o que justificou a apreensão 
da sua CNH. Veja que, além de 
ser justificada a medida, o deve-
dor não teve seus direitos indi-
viduais suprimidos, porquanto 
poderia se locomover livremen-
te por outros meios.

DESCUMPRIMENTO
O descumprimento de ordem 

judicial pode ensejar a aplicação 
de penalidades processuais de 
natureza pecuniária e coercitiva, 
como multas por ato atentatório 
à dignidade da justiça (art. 77, 
IV, 139, III e 744, II, III e IV do 
CPC), além de configurar crime 
de desobediência (art. 330 do 

Código Penal).
EMPRESAS 

DEVEDORAS
No caso das empresas, 

os sócios somente podem 
ser convocados para respon-

der pelas dívidas no caso de 
fraude e confusão entre o pa-
trimônio deles e da empresa, 
mediante pedido de desconsi-
deração da personalidade jurí-
dica da empresa.

Seguro DPVAT: calendário 
de 2018 já está disponível

Quitação do seguro é condição obrigatória para a emissão do licenciamento anual
O calendário de pagamen-

to do DPVAT 2018 já está dis-
ponível. Os motoristas de São 
Paulo deverão emitir a guia 
de recolhimento no site da se-
cretaria estadual da Fazenda 
e pagá-la no Banco do Brasil, 
Bancoob, BMB, Bradesco, 
Caixa/CEF, Citibank, Dayco-
val, Itaú, Rendimento, Safra 
ou Santander.

O prêmio do seguro 
DPVAT também poderá ser 
pago em um desses bancos, 
sem guia, apenas com o nú-
mero do RENAVAM do veí-
culo. Para os proprietários de 
ônibus, micro-ônibus e lota-
ções com cobrança de frete, 
basta apresentar o número do 
RENAVAM do veículo e pa-
gar o prêmio sem necessidade 

de guia nos bancos anterior-
mente listados.

O pagamento do prêmio 
do Seguro DPVAT, adminis-
trado pela Seguradora Líder, 
deve ser feito no vencimento 
da cota única ou na 1ª parcela 
do IPVA. No caso de veículos 
isentos do IPVA, o vencimen-
to do prêmio à vista se dará 
juntamente com o emplaca-
mento ou no licenciamento 
anual. Vale lembrar que a 
quitação do Seguro DPVAT é 

necessária para a obtenção do 
CRLV, documento de com-
provação do licenciamento 
anual do veículo e de porte 
obrigatório.

Em 2018, o prêmio do Se-
guro DPVAT não poderá ser 
parcelado para nenhuma cate-
goria de veículo. Com a nova 
redução do prêmio no próxi-
mo ano, o valor mínimo de R$ 
70,00 por parcela, previsto na 
Resolução CNSP 332/2015, 
não será atingido.

VALORES DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT
O Seguro DPVAT é um seguro de caráter social que ampara e protege todas as vítimas de 

acidentes de trânsito em todo o Brasil, seja motorista, passageiro ou pedestre, sem necessida-
de de apuração da culpa. O Seguro garante três tipos de indenizações: Morte, com indenização 
de R$ 13.500,00; Invalidez Permanente, com indenização de até R$ 13.500,00; e Reembolso 
de Despesas Médicas e Hospitalares (DAMS) em até R$ 2.700,00. O calendário de pagamento 
do Seguro DPVAT, por UF, final de placa e categoria do veículo pode ser conferido em: http://
seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Calendario-de-Pagamento.

VALORES DOS PRÊMIOS DO SEGURO DPVAT EM 2018:
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O Cordão Espalha Sam-
ba foi lançando no dia 12 de 
dezembro, com a venda de 
camisetas para o carnaval, 
a um custo de R$ 30, que 
será feita por encomendas 
e pagamento até a próxima 
terça-feira, 8 de janeiro.

O Cordão Carnavalesco 
Espalha Samba confirmou 
para o sábado de carnaval, dia 
10 de fevereiro, a realização 
do seu corso (desfile), que irá 
percorrer três bairros: Celina, 
Bela Vista e Primavera, cul-
minando com a chegada na 
Praça Primavera.

Também foram confirma-
das as homenagens que o cor-
dão irá prestar a pessoas com 
história e participação em car-
navais. Para este ano foi insti-
tuído o “Troféu Personalidade 
do Samba”.

A homenageada é Libera-
lina da Silva, Dona Lina, cujo 

pai Lázaro da Silva, “Lazi-
nho”, é fundador do Clube 
Estrela D’Oriente. Liberalina 
participou de carnavais do 
Carvão Nacional e Estrela 
D’Oriente, sendo considerada 
a mais glamorosa das baianas 
do carnaval barretense.

Os troféus “Tributo Espa-
lha Samba - Carnavalescos de 
Primeira Linha” serão entre-
gues a Adão Ribeiro, sambista 
e passista, que foi presidente 
do Estrela, em cuja gestão le-
vou para a passarela do sam-
ba o enredo Jubileu de Ouro; 
e Lúcia Rodrigues da Silva, 
que foi diretora de harmonia 
do Estrela D’Oriente. Atual-
mente faz parte da Escola Li-
berdade, onde é interprete de 
samba de enredo.

Ainda como homenageada, 
receberá a medalha Simpatia e 
Animação, Aparecida da Gló-
ria Vieira,  “Cida Cantora”. 

A programação do carna-
val do Espalha Samba marca 
a concentração às 14 horas, na 
rua 10 em frente ao número 
0271, e saída do desfile entre 
17h30 e 18 horas, num percur-
so de cerca de 1,2 mil metros.

Na chegada na Praça Prima-
vera, haverá apresentação da 
banda no ritmo de marchinhas 
e da bateria “Nota 10” da Esco-
la de Samba Liberdade, coman-
dada pelo mestre Sinésio.

CAMISETAS
O Cordão Espalha Samba 

foi lançando no dia 12 de de-
zembro, com a venda de ca-
misetas para o carnaval, a um 
custo de R$ 30, que será feita 
por encomendas e pagamen-
to até a próxima terça-feira, 8 
de janeiro. A partir desta data 
não serão aceitas encomen-
das. A confecção para cada 
adesão será feita somente 
após o pagamento.

Para quem quer começar o 
ano agregando novos conhe-
cimentos ao currículo, o Se-
nac Barretos oferece, a partir 
da próxima segunda-feira, dia 
8, oportunidades de formação 
rápida em diversas áreas.

Os cursos são: Podologia 
Geriátrica, Reiki – níveis 1 e 
2  e Reiki – nível 3, Depila-
ção Facial com Linha, Cria-
ção Publicitária e Básico em 
Organização de Eventos. As 
cargas horárias variam de 15 
a 48 horas, isto é, em alguns 
casos, os interessados pode-
rão concluir a formação em 
apenas dez dias de aula.

Espalha Samba realiza desfile no carnaval deste ano

CORDÃO ESPALHA SAMBA
Coordenador : Patrício Augusto; Presidente de Honra: Samir Baalbeck; Vice coordenador: 

Flávio Silva Calil; Secretário: Paulo Fernando Scannavino; Secretário: Osmar de Souza; Tesou-
reiro: Antônio Carlos Teles Cardoso, “Codorna”; Tesoureiro: Luiz Cláudio Avi, “Quina”; Diretora 
Social: Karla Toledo Silveira Reis; Diretora Social: Cristiane Teles Cardoso Dias; Diretor de Bate-
ria: Marcos José Ramos – Marquinho; Diretor de Patrimônio: Josias Isidoro Dias Neto; Diretor 
de Patrimônio: Luiz Fernando da Silva; Diretor de Logística e infra-estrutura: José Antônio – 
ACIB; Diretor de Logística e infra-estrutura: Alexandre; Diretor de Antigomobilismo: Gilberto 
Meneguesso; Diretora Relações Públicas: Tatiana Thomaz; Diretora Relações Públicas: Selma 
Cristina Damião; Diretor de Relações Públicas – Embaixador: Clesino Silvestre Angelino, “Des-
tão”; Diretora Cultural: Luiza Sampaio; Diretor Cultural: Aires Machado; Diretora de Imprensa: 
Luciana Gomes; Diretor de Criação: Tiago Cardoso de Almeida; Diretor de Fotografia: Aquino 
José; Diretor para Assuntos de Segurança: Márcio; Diretor de Captação de Recursos: Luiz Iná-
cio Jacinto Muniz; Diretor de Captação de Recursos: Ivo Duarte

Senac Barretos oferece cursos de formação 
rápida com início na próxima semana

Ideais para quem quer começar o ano se qualificando, opções são em diversas áreas

Depilação Facial com Linha
Início: 8/1/2018 | Término: 16/1/2018

Aulas: de segunda a sexta-feira, 
das 19h30 às 22h30

Criação Publicitária
Início: 8/1/2018 | Término: 29/1/2018

Aulas: de segunda a sexta-feira, 
das 19h30 às 22h30

Podologia Geriátrica
Início: 8/1/2018 | Término: 11/1/2018

Aulas: de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 12 horas

Reiki – níveis 1 e 2
Início: 8/1/2018 | Término: 15/1/2018

Aulas: de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 12 horas

Reiki – nível 3
Início: 22/1/2018 | Término: 26/1/2018

Aulas: de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 12 horas

Básico em Organização de Eventos
Início: 16/1/2018 | Término: 26/1/2018

Aulas: de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 12 horas

São cursos com conteúdos 
elaborados para articular entre 
teoria e prática ao longo das 
aulas, o que proporciona uma 
formação rápida. Além disso, 
os títulos são ofertados no perí-
odo de férias, o que possibilita 

que estudantes desenvolvam ou 
aprimorem competências em 
suas áreas de interesse ou co-
nheçam novas possibilidades. 
Toda a programação e as ins-
crições estão disponíveis pelo 
www.sp.senac.br/senacbarretos. 

Você tem o sonho de ter seu 
próprio negócio? Deseja não ter 
um chefe, mas ser o chefe? En-
tão, chegou a oportunidade disso 
se tornar realidade. O empresário 
Lázaro Molina, especialista na 
formação de equipes de alta per-
formance em vendas, palestrante e 
líder que mais cresce no segmento 
de Marketing Multinível, oferece 
mentoria exclusiva e gratuita em 
Barretos e região para formar dois 
novos empreendedores de sucesso.

Se o seu desejo é construir uma 
carreira empresarial sólida, basta 
agendar uma reunião para ser en-
trevistado por Lázaro Molina para 
candidatar-se a esta mentoria em-
presarial gratuita. As entrevistas 
serão realizadas nesta sexta-feira(5) 
e na próxima semana, de segunda a 
quarta-feira (08, 09 e 10 de janeiro), 
em horários agendados.

A metodologia da mentoria 
é realizada com encontros pre-
senciais, uma vez por semana, 
com duração de 4 horas, por dois 
meses. Os encontros terão início 

no próximo dia 15. Para agendar 
uma reunião para se candidatar 
a vaga é preciso ter de 18 a 50 
anos, de ambos os sexos, e que-
rer ser empreendedor.

“Busco pessoas que tenham 
o desejo ou afinidade com a área 
comercial porque quem é empre-
sário vende alguma coisa sem-
pre, um serviço, conteúdo ou um 
produto. Tem que ser disposta a 
enxergar a carreira dele como em-
presário sabendo que todo empre-
sário vende!”, enfatizou Molina.

O Marketing Multinível é co-
nhecido também como marketing 
de rede. É um modelo comercial 
de distribuição de bens ou servi-
ços em que os ganhos podem ad-
vir da venda efetiva dos produtos 
ou do recrutamento de novos ven-
dedores. Diferencia-se do chama-
do “esquema em pirâmide”.

Por ter a maior parte dos ren-
dimentos oriundos da venda dos 
produtos, enquanto na pirâmide 
os lucros vêm apenas ou majo-
ritariamente do recrutamento de 

novos vendedores.
Em 2017, Molina realizou oito 

mentorias empresariais e dessas 
pessoas duas estão ganhando acima 
de 10 mil reais por mês. Outras três 
faturam por mês acima de 5 mil e as 
outras três tem o rendimento men-
sal acima dos dois mil reais.

O empresário que vai indicar 
o caminho do sucesso empresarial 
a duas pessoas destaca que no ano 
passado conseguiu “tomar café” 
com 91 pessoas diferentes.

“Assinei 47 novos contratos 
e apenas três clientes se foram. 
Contratei sete novos colaborado-
res para minhas empresas e um 
colaborador que saiu da CLT se 
tornou empresário e meu sócio 
em outra operação. Também no 
ano passado promovi dois cola-
boradores e ministrei nove pales-
tras pelo Brasil”, destacou.

Além disso, até o momento, 
Lázaro Molina formou uma equi-
pe de 99 empreendedores em um 
dos negócios de Marketing Mul-
tinível do qual é investidor.

Mentoria exclusiva e gratuita em Barretos e 
região para formar novos empreendedores

Saiba como ter seu próprio negócio e não ter mais chefe
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Os vestiários do Barretos 
EC, no Estádio Fortaleza, 
receberam divisórias (foto) 
para que os jogadores do clu-
be possam utilizar durante os 
treinos e jogos. Segundo o ge-
rente, Luiz Eduardo Cortilla-
zzi, as melhorias contam com 
doações do empresário Sérgio 
Ferreira, da empresa Sérgio 
Planejados. “São 30 divisó-
rias que deixam o espaço com 
mais comodidade para os jo-
gadores e comissão técnica”, 
afirmou Luizão. Outro setor 
que está passando por obras 
é enfermaria, recebendo novo 
piso e revestimento.

Barretos EC realiza mais dois amistosos

Lance do jogo entre Barretos EC e Votuporanguense quando a equipe barretense venceu por 2 a 1

Depois da folga para a co-
memoração de Ano Novo, os jo-
gadores do Barretos EC se apre-
sentaram na última terça-feira, 
dia 2, para os preparativos de 

mais dois jogos amistosos, antes 
da estréia na disputa do Campe-
onato Paulista da Série A-3.

Nesta sexta-feira, dia 5, o 
Touro do Vale enfrenta o Uber-

lândia, às 19 horas, no Está-
dio Fortaleza, e na próxima 
quarta-feira, dia 9, no mesmo 
horário, joga em Sertãozinho, 
diante do Sertãozinho.

Empresário 
auxilia em 
melhorias 

dos vestiários 
do BEC




