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PARTIDO SEM ESCOLA - Reproduzimos nesta edição, tema muito debatido pela imprensa e pelo governo de transição, em Brasília,
principalmente com relação ao impasse na escolha do futuro Ministro da Educação. O texto é de autoria do senador (não reeleito), Cristovam
Buarque (PPS-DF) e professor emérito da Universidade de Brasília (UnB)
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Comércio prepara Natal da Família
A ACIB e o Sincomercio
já definiram a realização da
campanha “Natal da Família”,
que será realizada de 10 a 24
de dezembro. A promoção
oferecerá aos consumidores
os seguintes prêmios: cinco
TVs Led 32 polegadas, três
Smartphones, duas geladeiras
242 litros, um purificador de
água e 10 vale-compras de R$
1 mil cada. O sorteio ocorrerá
no dia 10 de janeiro de 2019.
Os cupons serão distribuídos
gratuitamente pelas lojas
participantes. A partir do dia
10 de dezembro, o comércio
funciona até às 22 horas,
inclusive com a chegada do
Papai Noel na área central.

Unidade de
Saúde realiza
readequação
da parte
elétrica
A
CPFL
(Companhia
Paulista de Força e Luz) realiza
nesta sexta-feira, dia 23, uma
readequação da parte elétrica
na ESF do bairro Cecapinha,
localizada Alameda Deputado
Eloy Chaves. Devido a esta ação,
a Unidade de Saúde ficará sem
energia das 6 às 18 horas. Após
essa readequação, a prefeitura,
por meio da secretaria municipal
de Saúde, realizará a instalação
de ar condicionado na unidade.

BLACK FRIDAY

Especialista alerta sobre as pegadinhas comuns na data marcada para esta sexta-feira
Página 6
Nesta sexta-feira (23), quem quiser aproveitar a Black Friday para ir às compras deve se atentar aos seus direitos, mesmo em meio à
empolgação para aproveitar as promoções, tanto em lojas físicas quanto virtuais. Especialista em Direito do Consumidor explica o que o cliente
deve se atentar e dá dicas para evitar problemas com as compras. Saiba o que pode ser usado como prova em possíveis processos judiciais.

Sebrae Barretos anuncia nova
unidade próximo ao Hospital do Amor
Uma parceria entre SebraeSP, prefeitura e Fundação
Pio XII vai viabilizar a
implantação do Posto Sebrae
Aqui no entorno do Hospital
do Amor, em Barretos.
O objetivo da instalação
do espaço é orientar as
pessoas interessadas em
abrir o próprio negócio ou
melhorar a empresa por meio
de informações de gestão,
tendências de mercado e

Wander Coronato é eleito presidente
do conselho do Rio das Pedras

Foi realizada última quarta-feira (21) a reunião do
conselho de administração do
Rio das Pedras Country Club.
O associado Wander Stuart
Coronato Nogueira foi eleito
presidente do conselho. Ele
disputou a presidência com
Cássio Murilo Siqueira.
Wander Coronato venceu
a disputa por 30 votos a 25 e
ocupará a cadeira por dois anos
ao lado do vice-presidente
Adilson Bandeira Júnior e do
secretário Antônio João Guimarães de Paula. Ele substitui
Raphael Dutra que presidiu a
mesa no biênio 2017/2018.
A eleição para a diretoria
acontecerá dia 06 de dezembro, no entanto, ainda não há
definição das chapas que disputarão. O mandato de Luís

Moschiar, o “Boy” se encerra
em 10 de janeiro de 2018.
SOBRE O CONSELHO
O Conselho de Administração é dirigido por presidente,
vice-presidente e secretário e é
composto por 50 conselheiros
efetivos e 07 conselheiros vitalícios. São os conselheiros efetivos e vitalícios que elegem a diretoria. Sua função é fiscalizar a
diretoria examinando relatórios
de atividades e relatórios financeiros, aconselhando diretrizes e
cuidando do corpo social.
O ELEITO
Wander Stuart Coronato
Nogueira tem 49 anos e é sócio do clube desde 1998. É
funcionário público municipal,
ocupando o cargo de diretor de
protocolo e expediente da Câmara Municipal de Barretos.

oportunidades de negócios.
A parceria também prevê
no curto prazo a criação de uma
associação ou cooperativa,
com o objetivo de ajudar
esse público a desenvolver
produtos e serviços com a
matéria-prima do próprio
hospital, para revender para
grandes empresas utilizando o
apelo da marca da Fundação
Pio XII. (Foto: Ilustrativa)
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Dia Mundial
do Combate
ao Câncer
Infantil é
marcado nesta
sexta-feira

De acordo com dados do
Instituto Nacional de Câncer
(Inca), estima-se que 12,5
mil crianças poderão receber
o diagnóstico de câncer em
2018. Esta continua sendo
a principal causa de morte
por doenças em crianças e
adolescentes de 01 a 19 anos.
O tipo de câncer mais
freqüente é a leucemia, com
incidência de 26%, seguida
pelos linfomas que ocorrem
em 14% dos casos.
Pensando nisso, foi criado
o Dia Mundial do Combate
ao Câncer Infantil, no dia 23
de novembro, data utilizada
para disseminar informação
e estimular ações educativas
e preventivas relacionadas
ao câncer infantil, uma
vez que a prevenção pode
aumentar as chances de cura
em 80% dos casos.

Domingo tem
caminhada
alertando
sobre câncer
infantojuvenil

Cultura abre inscrições
para montar elenco da
“Paixão de Cristo 2019”
O espetáculo, que marcou história neste ano, já está
ganhando forma para a edição 2019, com novidades e uma
remodelação de formato, que prometem encantar ainda
mais o público. A encenação do próximo ano ganha novo
palco, o Recinto Paulo de Lima Correa, e está marcada
para o dia 14 de abril, data em que a Igreja Católica
comemora o Domingo de Ramos. “Diferentemente de
um musical, a peça de teatro será encenada da maneira
tradicional (com falas) e a orquestra executará músicas
sacras, trazendo ainda mais emoção para o público, que
acompanhará o sofrimento de Jesus ao som de uma
Orquestra ao vivo”, adianta Sueli Fernandes, produtora
do espetáculo. Crianças, jovens e adultos podem se
inscrever na sede da secretaria municipal da Cultura,
localizada na esquina da avenida 15 com a rua 18, antiga
sede do Fórum de Barretos.
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Games desenvolvidos por alunos
incentivam hábitos de higiene bucal
Os estudantes da escola “Happy
Code”, Victor Gabriel Luz Barbosa (9
anos), Guilherme Garcia Prusas (10
anos), André Felipe Consoni de Oliveira (7 anos) e Matheus Correa Wiziack
de Lacerda (7 anos), participaram do
desafio “Como criar hábitos saudáveis
de higiene bucal em crianças por meio
da tecnologia?”. O desafio foi proposto
pelo programa “Startup School Hackathon – Desafio P&G”, criando os jogos:
“Dentista Formiga” e o “CariGamer”,
que utilizam a tecnologia e diversão
para auxiliar as crianças sobre a importância da higiene bucal.
Página 7

A 7ª edição da “Caminhada
Passos que Salvam” acontece
neste domingo, 25 de
novembro. O evento tem
início marcado para as 8
horas, saindo da unidade
infantojuventil do Hospital
de Amor, seguindo por 2,5
quilômetros até o shopping.
Segundo a coordenadora,
Naima Khatib,o objetivo é o de
conscientizar a população sobre
a importância do diagnóstico
precoce do câncer infantojuvenil. A ação também será
realizada em mais de 600
cidades de 19 estados.
A caminhada também
vai arrecadar fundos para
o tratamento dos pacientes
no Hospital de Amor
Infantojuvenil. Ao adquirir
um kit com camiseta, boné e
sacolinha, cada participante
contribui com R$ 35, que será
direcionado à instituição.
Em Barretos, os pontos
de venda são o shopping,
Cia do Esporte, Dona
Baunilha Doceria e no
bazar do Hospital de Amor,
localizado no prédio da
Captação de Recursos.
SINAIS
Entre os sinais e sintomas
mais comuns da doença, estão
manchas roxas pelo corpo,
dores de cabeça, vômito,
perda de peso, fraqueza e
dores nos ossos, sintomas que
parecem comuns da infância
e podem ser confundidos
com outras doenças.
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PITA FOGO

Partido sem Escola

Reproduzimos nesta edição, tema muito debatido pela imprensa e pelo governo de transição, em Brasília,
principalmente com relação ao impasse na escolha do futuro Ministro da Educação. O texto é de autoria do
senador (não reeleito), Cristovam Buarque (PPS-DF) e professor emérito da Universidade de Brasília (UnB)
Uma das artimanhas das
forças políticas conservadoras
é esconder os problemas da sociedade para desviar a atenção
da população. Um exemplo é a
obsessão com que muitos defendem a ideia de “escola sem
partido”, para esconder a realidade de que nossos partidos e
nossos políticos não passaram
pela Escola. Para esconderem
a falta de escolas com qualidade para todos, defendem que é
preciso impedir que elas debatam livremente nossos problemas e soluções.
Querem evitar o despertar
dos alunos para a necessidade do
ensino com qualidade para todos,
garantindo que o Brasil não desperdiçará seus cérebros; colocando os filhos dos pobres em escola
com a qualidade daquelas onde
os filhos dos ricos estudam.
Além de esconder que no
Brasil os pobres não têm escola com qualidade e os ricos
têm escolas com qualidade
medíocre, a “escola sem partido” levará professores e
alunos a um campeonato de
denúncias contra ideias dentro de sala de aula, onde será
implantado o terror: a “escola sem partido” será “escola
aterrorizada”.
Muito mais do que escola
sem partidos, o Brasil precisa
de partidos e políticos que tenham passado pela escola, que
conheçam história e saibam
que houve tempo de “escola
sem partido”, na Rússia Soviética, na Alemanha nazista, no
Portugal salazarista, na Itália

fascista, na Espanha franquista, no Brasil da ditadura.
Não sabem e não percebem
os danos decorridos na formação da juventude durante aqueles períodos; ou sabem e desejam aqueles tempos de volta.
Na verdade, eram tempos de
escola com partido único: o
partido no poder, com ideia
única para explicar a realidade
social, política e mesmo científica. Uma escola precisa de
todos os lados do mundo das
ideias, não de nenhum partido
ou um partido único.
É certo que devemos impedir a dominação política
por partidos, com narrativas
que não respeitam outras opiniões e que tentam doutrinar,
no lugar de ensinar. Isso tem
ocorrido nos últimos anos, na
Universidade de Brasília, por
exemplo, onde é proibido debater a diferença entre golpe
e impeachment e comparar
2016, no caso de Dilma, com
1992, no caso Collor. Ainda
na UnB, filha da liberdade e
da democracia, há hoje impeachment para manifestações de apoio ao Bolsonaro.
O caminho não é proibir o
debate, denunciar o professor
que manifesta uma opinião, o
caminho é abrir o debate para
todas as opiniões. Se na universidade prevalece uma única narrativa, a falha não é do
partidarismo de alguns professores doutrinadores sem
capacidade de diálogo.
De fato, grande parte de nossos alunos universitários sofrem

lavagem cerebral, acreditam em
fantasmas históricos que seus
partidos lhes ensinam, são intolerantes com ideias diferentes
das que receberam como doutrina. A solução não é proibir o
partido dominante, nem substituí-lo por uma nova dominação.
A solução não virá mais
para os atuais universitários; já
é geração perdida. A saída é investir na educação de base, com
total liberdade para o debate de
todas as ideias, todos os partidos, uma “escola sem censura”
que defenda a necessidade de
professores bem remunerados,
bem preparados, bem dedicados, em escolas bem equipadas,
todas públicas e com compromisso em horário integral para
formar uma nova geração.
Manter escolas nas atuais
condições de penúria intelectual,
e ainda mais sob censura, com os
alunos transformados em denunciadores e não em participantes
dos debates, será cair no desastre dos países que passaram por
isso no passado. Precisamos de
“partidos com escola”, e não de
“escola sem partido”.
Quando olho os próximos

anos, a sensação de alívio por
não ter os compromissos da
agenda do mandato (agora
mesmo que escrevo da China
onde participo de seminário
sobre economia dos BRICS)
é substituída pela sensação de
frustração, por não poder votar
contra “escola sem partido”,
nem poder continuar a luta por
um “país com escola” de qualidade para todos, criando eleitores e dirigentes educados.
Fica a frustação de saber
que meus substitutos provavelmente votarão pela “escola
sem partido”.
Mesmo longe do parlamento, continuarei defendendo que a saída não é proibir
partidos nas pobres escolas
que temos, mas construir escolas de qualidade, onde todas
as ideias e todos os partidos
possam participar do debate,
inclusive sobre “escola sem
partido”, como atualmente.
Isso não será permitido
se a proposta de censura for
aprovada, porque “partido
sem escola” constitui um partido que deseja negar o direito
de “partidos na escola”.
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» VOTOS DE FABRÍCIO FAZ CORREA PERDER APOSTA
O vereador Paulo Correa (PR) perdeu aposta para Euzébio Joaquim na primeira tentativa do parlamentar Fabrício
Lemos para ocupar uma cadeira na Câmara de Barretos. Correa apostou que Fabrício teria menos de 400 votos. Porém,
nas urnas, ele conseguiu 596 votos. Não foi eleito, mas Correa teve que pagar duas caixas de cerveja para Euzébio.
» PEDIDO DE VISTAS VIRA PIADA NA CÂMARA
Vereador Euripinho (PDT) criticou de maneira veemente
o excesso de pedido de vistas nas sessões da Câmara. Depois, acabou pedindo vistas de seu próprio projeto, provocando risos em seus pares.

Opinião
As Fake News vieram
para ficar. E, pior, estão por
todos os lados. Passada a
eleição, em que o termo foi
bastante difundido, é preciso
ficar atento para que inverídicas informações não passem a ser consideradas verdades absolutas.
Uma que me chama muita
atenção e volta e meia aparece
em noticiários, ou até mesmo
nas rodas de amigos, é a de
que os jovens não lêem mais.
Participo ativamente do
mercado de livrarias e editoras desde 2004 e posso afirmar
que os jovens são, sim, ávidos leitores. Tanto é verdade
que basta ter uma bienal para
sentir, in loco, a presença e a
curiosidade do público infanto-juvenil em estar perto de
seus ídolos, ou seja, os autores.
Esse interesse está há anos
no radar das editoras que
aproveitam a oportunidade
para oferecer novos títulos
para esse perfil de leitores. E
isso é fantástico.
Esse cenário pode ser observado mais de perto por
meio das pesquisas que analisam o hábito de leitura no
Brasil. Uma das mais recentes, divulgada pelo Ibope, e
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» UM TRIO BOLSONARISTA
Vários eleitores filiaram recentemente ao PSL barretense, partido de Jair Bolsonaro, presidente eleito da República.
Entre eles, um trio de destaque: Kátia Dornelles (Casa Transitória André Luiz), Euzébio Joaquim, Adilson Bandeira Jr.
» A COISA EMPERRA NO LEGISLATIVO
Ao criticar a demora na votação de projetos, o vereador
João Mulata (PSDB) afirmou que, de vez em quando, na Câmara, a coisa vai emperrando.
» CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
O vereador Dutra (PSDB) quer saber quando a prefeitura pretende implantar o Centro de Educação Tecnológica na
rede municipal de ensino.
» FALTA DE SEGURANÇA EM CEMEI
O presidente da Câmara Municipal, Leandro Anastácio (SD)
pediu informações à prefeitura sobre a falta de segurança do
CEMEI Izadora Bevilacqua Merenda, no Jardim Luis Spina.
» VOU DE TÁXI DO HOSPITAL À MADRE PAULINA
Vereador Aparecido Cipriano (PP) sondou a prefeitura sobre
a possibilidade de remanejar vagas de táxi localizadas em frente
ao Hospital do Amor para a frente da Casa Madre Paulina.
» DIMINUIÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
A vereadora Paula Lemos (PSB) deseja saber quais as
medidas adotadas pela prefeitura para diminuir a gravidez
na adolescência.
» TRABALHOS SOCIAIS NO BAIRRO EXPOSIÇÃO
Quais são os trabalhos sociais realizados com as crianças
moradoras do bairro Exposição? Foi o que indagou o vereador Lupa (DEM) à prefeitura.
» KAPETINHA CONGRATULA E APLAUDE PMS
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador
Kapetinha (PTB) congratulando e aplaudindo o 1º tenente
PM Fábio Aparecido Webel de Oliveira e ao cabo Roberto
Carlos Vieira, autores do livro “Mediação Comunitária na
Segurança Pública - Da Aplicação às suas Especificidades”.
» O MODELO DE SAPO, SEGUNDO OTÁVIO GARCIA
O vereador Otávio Garcia (DEM), filosofou na sessão da Câmara: “Prá modelo no mundo, o sapo bonito ou feio, ele não veio”.
» O RISCO DE SE APAIXONAR PELO OLHAR
Brincando, o vereador Otávio Garcia (DEM) disse ao
seu colega Carlão do Basquete (PROS) para não olhar muito
para ele. “Vai que apaixona”, comentou sorrindo.

encomendada pelo Instituto
Pró-Livro, reforça um aumento no número de leitores entre
18 e 24 anos.
De acordo com o levantamento, o índice de hábito de
leitura entre os jovens passou
de 53% em 2011 para 67% em
2015. Ainda segundo a pesquisa, adolescentes entre 11 e
13 anos são os que mais lêem
por gosto (42%), seguido por
crianças de 5 a 10 anos (40%).
É claro que nos Estados
Unidos e Europa esse cenário está bem mais avançado,
mas é preciso fazer algumas
ponderações, uma vez que a
realidade cultural e educaRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
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dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

cional do Brasil está longe
de ser a ideal.
Mesmo assim mantenho
meu otimismo e positividade.
Embora o crescimento do
número de novos leitores, de
todas as idades, seja lento em
nosso país, ele é contínuo.
Por isso, da próxima vez que

ouvir que os nossos jovens
só querem saber de games,
whatsapp e redes sociais, faça
o alerta. Essa não é realidade.

» PINTA, REPINTA E TRIPINTA
O vereador Elson Santos pediu para a prefeitura repintar
a faixa elevada de pedestre localizada em frente ao portão de
entrada da escola municipal do bairro Christiano Carvalho.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Trato dos Viventes”, de
Luiz Felipe Alencastro, publicado pela Companhia das Letras.

Eduardo Villela
Book advisor e, por meio de
assessoria personalizada,
ajuda pessoas a escreverem e
publicar suas obras.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Os olhos enxergam toda beleza de uma pessoa, mas é no coração que está o valor de cada uma delas.” (Tarcísio Custódio)

A mistura de ritmos da banda mineira Lex Luthor, mais uma vez, encantou o público do Rio das Pedras Country Club. O evento
aconteceu na noite de sábado (17), no espaço do salão nobre todo climatizado. Confira os melhores flashes do evento:

O presidente do clube,
Luís Antônio Silveira Moschiar,
e toda sua diretoria, já está
na produção de mais um
mega evento do Rio das
Pedras, que deve ser anunciado
em breve, aguardem!!!
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Dutra pede melhorias no
bairro Zequinha Amêndola
O
vereador
Raphael
Dutra (PSDB) apresentou
na sessão desta quinta-feira
(22), da Câmara Municipal,
requerimento
solicitando
diversas melhorias para o
bairro Zequinha Amêndola.
Dentre elas, está o pedido
de término das obras de
uma quadra de esportes.
Os pedidos são resultados
do programa “Dutra no seu
bairro”, no qual o vereador
visita um bairro por semana
para ouvir a população.
Dutra
solicita
ao
prefeito a entrega de quadra
poliesportiva localizada na
Rua Messias Gonçalves,
em frente do número 1927.
Ressalta que a prática regular
de qualquer atividade física é
de extremamente importante.
“São muitos os benefícios
que ela traz para a vida de
qualquer pessoa, auxilia no
bem-estar, na qualidade de

vida, combate o sedentarismo
e previne doenças”, aponta.
Ele
pede,
também,
a
construção de um campo de
futebol na confluência da Rua
Sergipe com a Rua Messias
Gonçalves e Avenida José
Amêndola Neto.
No requerimento, o vereador
solicita ainda a manutenção
e reforma do parque infantil
localizado na entrada do
bairro. Ele justifica que “é
um logradouro público muito
frequentado pelas famílias do
bairro, que levam seus filhos
para desfrutarem de momentos
de lazer nos brinquedos do
referido parque”.
O PROGRAMA
O
vereador
Raphael
Dutra percorre os bairros da
cidade semanalmente para
ouvir a população. Nestas
oportunidades, ele distribui,
ainda, mudas de árvores e
livros, e conscientiza sobre

O governador de São Paulo, Márcio, durante o lançamento do programa Pet São Paulo

a correta separação do lixo.
O vereador volta ao bairro
Zequinha Amêndola no dia
1º de dezembro, na Avenida
Dom José de Mattos Pereira,
ao lado do SAMU.

Implantação de Internet Gratuita
no município está em licitação
Solicitação é do vereador Euripinho
Há anos, o vereador Olímpio
Jorge Naben (Euripinho) vem
solicitando e cobrando da
administração municipal, a
disponibilização de internet
gratuita em Barretos, com
instalações de antenas em
pontos específicos. O vereador
questiona “a demora na
implantação desse programa
tão importante para nosso
município”, segundo ele.
Em resposta enviada ao
requerimento nº 637/2018,
de autoria do vereador, a

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
afirmou que “abriu uma
licitação (nº 21762/2018)
para
contratação
de
empresa especializada para
proporcionar este serviço.
Nesse primeiro momento,
serão
beneficiados
os
seguintes locais: Parque Enéas
Carneiro, Praça Francisco
Barreto, Praça da Primavera e
Praça Região dos Lagos e que
poderá ser expandido para
outros locais”.

Programa estadual de defesa
animal é destaque no 1º Congresso
Internacional de Ciências Policiais

Pet São Paulo foi aprovado
e será o único trabalho na área
a ser apresentado no evento,
que acontece em Brasília,
entre os dias 5 e 7 de dezembro
A Subsecretaria de Defesa
dos Animais, responsável
pelo programa Pet São Paulo,
apresentará esta iniciativa
estadual pioneira no 1º
Congresso Internacional de
Ciências
Policiais,
que
ocorrerá em Brasília, entre os
dias 5 e 7 de dezembro.
O evento, organizado pela
Polícia Militar do Distrito
Federal, tem como objetivo
discutir ideias a partir de
experiências nacionais e
internacionais que possam
ser expandidas para outros
lugares, a fim de mitigar
problemas
de
segurança
pública, com participação
ativa da sociedade.
“Recebemos com alegria a
informação de ter o trabalho
aprovado para ser apresentado
no 1º Congresso Internacional
de Ciências Policiais. É uma
oportunidade singular de
apresentar
transformações

relevantes para a sociedade por
meio do trabalho que estamos
fazendo em São Paulo”,
comentou o subsecretárioadjunto de defesa dos animais,
major Marco Antônio Basso.

“Com o programa, estamos
aperfeiçoando e dando mais
eficiência ao atendimento de
denúncias de maus-tratos, além de
reforçar as ações de prevenção”,
ressaltou o major PM.

Pet São Paulo
Desde 18 de junho de 2018, os paulistas contam com
a Subsecretaria de Defesa dos Animais, primeiro e único
órgão estadual de apoio aos municípios em ações e políticas
públicas em defesa dos animais domésticos (cães e gatos).
O Pet São Paulo nasceu da preocupação com os casos de
maus-tratos aos animais domésticos e da necessidade de
uma cultura de prevenção contra atos de agressão, além
do interesse do governo em integrar os órgãos estaduais
com os municípios, organizações sociais e a comunidade.
A subsecretaria é responsável por coordenar diversas
ações, como cadastramento dos animais - Registro Geral
Animal - RGA, feiras de adoção, capacitação dos agentes
municipais visando a uma padronização de procedimentos,
campanhas educativas a alunos do Ensino Fundamental
sobre guarda responsável, além de firmar convênios para
apoio à castração e à microchipagem. Até o momento,
mais de 300 municípios manifestaram interesse em aderir
ao Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos
(Siedad). Destes, 189 municípios já assinaram o Termo
de Adesão. Cerca de 116 convênios com os municípios
estão em fase de instrução, para repasse de recursos para
castrações e microchipagem de cães e gatos.
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Encontro comemorou 40 anos
de formatura da IX Turma de
Engenharia do Unifeb

Boa parte dos mais de 100
alunos formados em 1978 nos
cursos de Engenharia Civil e
Engenharia Elétrica do Unifeb,
retornou ao campus da instituição no último final de semana
para o encontro que comemora
os 40 anos de formatura.
Vindos de diferentes cidades, os alunos da década de 70
são hoje referências em suas
áreas e mantiveram ao longo
dos últimos 40 anos os laços

de amizade entre si e de gratidão e respeito pela faculdade
que os acolheu.
A engenheira e professora
do Unifeb, Aparecida Fátima Simão de Lima Araújo, a Fatinha,
faz parte da IX Turma e foi uma
das organizadoras do encontro.
Ela explicou que esse foi o
oitavo encontro, pois “desde
que nos formamos mantivemos
o compromisso de nos encontrarmos a cada cinco anos e,

neste 2018, o encontro foi ainda mais especial, por marcar os
40 anos de formatura. Ao todo
são 45 anos de amizade de um
grupo muito especial, inclusive
pra FEB, pois foi a nossa turma
que iniciou muitos dos projetos
que existem até hoje como as semanas acadêmicas, as atléticas,
os encontros com outras faculdades como a EngMed. É uma
turma muito especial”, concluiu.
(Foto: Luciana Gomes)

Gerente do Sebrae Barretos anuncia nova
unidade próximo ao Hospital do Amor
Uma parceria entre Sebrae-SP, prefeitura e Fundação Pio XII vai viabilizar a
implantação do Posto Sebrae
Aqui no entorno do Hospital
do Amor, em Barretos.
O objetivo da instalação do
espaço é orientar as pessoas interessadas em abrir o próprio
negócio ou melhorar a empresa por meio de informações de
gestão, tendências de mercado e
oportunidades de negócios.
De acordo com o gerente regional do Sebrae-SP em Barretos, Rafael Matos do Carmo, o
local de instalação é estratégico,
próximo ao Hospital do Amor,
que atende cerca de 4 mil pacientes por dia de todo o Brasil
e até do exterior. O gerente explicou que os pacientes, em sua
maioria, chegam com acompanhantes que ficam meses e até
anos para oferecer o suporte
necessário durante o tratamento.
“Durante todo este período
essas pessoas ficam sem qualquer ocupação de trabalho. Além
disso, a movimentação diária ge-

O gerente regional do Sebrae-SP
em Barretos, Rafael Matos do Carmo

rou um crescimento desordenado e desorganizado de negócios
informais no entorno do hospital
ao longo dos últimos anos. A
estratégia do posto é justamente
orientar essas pessoas a enxergar
no empreendedorismo uma alternativa de renda”, destacou.
A parceria também prevê

no curto prazo a criação de
uma associação ou cooperativa, com o objetivo de ajudar
esse público a desenvolver
produtos e serviços com a matéria-prima do próprio hospital, para revender para grandes
empresas utilizando o apelo da
marca da Fundação Pio XII.
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Inscrições abertas para integrar Com destaque crescente, organizações
das juventudes negras enfrentam
elenco da Paixão de Cristo 2019
momento crucial de renovação

Interna Ensaios da encenação realizada neste ano na Praça Francisco Barreto (Foto: Diocese de Barretos)

“A Paixão de Cristo”, espetáculo que marcou história
neste ano, já está ganhando
forma para a edição 2019,
com novidades e uma remodelação de formato, que prometem encantar ainda mais
o público. A Paixão de Cristo 2019 é uma realização da
prefeitura de Barretos, por
meio da Secretaria Municipal
de Cultura, com recursos do
PROAC- São Paulo.
A encenação do próximo
ano ganha novo palco, o Recinto Paulo de Lima Correa, e
está marcada para o dia 14 de
abril, data em que a Igreja Católica comemora o Domingo
de Ramos. O texto inédito é do
jornalista e escritor barretense
Milton Figueiredo. Uma das
novidades da edição 2019 é a

trilha sonora executada ao vivo
pela Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos, sob a regência do maestro Paulo de Tarso.
Direção e assistência de
direção ficam, respectivamente, com Reinaldo Costa e Alexandre Tarasinsk,
que também integraram o
elenco nos papeis de Jesus
Cristo e Diabo. A produção
do espetáculo é assinada
por Sueli Fernandes, pesquisadora da secretaria.
“Diferentemente de um
musical, a peça de teatro será
encenada da maneira tradicional (com falas) e a orquestra
executará músicas sacras, trazendo ainda mais emoção para
o público, que acompanhará
o sofrimento de Jesus ao som
de uma Orquestra ao vivo”,

adianta Sueli Fernandes.
Crianças, jovens e adultos interessados em integrar o
elenco do espetáculo podem
se inscrever na sede da secretaria municipal da Cultura,
localizada na esquina da avenida 15 com a rua 18, antiga
sede do Fórum de Barretos,
no centro da cidade. As inscrições são feitas das 9 às 12
horas e das 14 às 17 horas.
Os ensaios serão realizados sempre aos sábados e domingos, das 14 às 17 horas,
no Centro de Artes e Esportes
Unificados – CEU “Professora Eunice de Souza Espíndola”, localizado na Rua São
José, número 803, no Jardim
Universitário. Os ensaios de
dezembro serão dedicados à
preparação de elenco.

BLACK FRIDAY

Especialista alerta sobre as pegadinhas
comuns na data marcada para esta sexta-feira
Especialista em Direito do
Consumidor explica o que o
cliente deve se atentar e dá dicas para evitar problemas com
as compras. Saiba o que pode
ser usado como prova em possíveis processos judiciais
Nesta sexta-feira (23),
quem quiser aproveitar a
Black Friday para ir às compras deve se atentar aos seus
direitos, mesmo em meio à
empolgação para aproveitar
as promoções, tanto em lojas
físicas quanto virtuais.
Desde 2010, o número de
lojas brasileiras que aderem a

este movimento tem aumentado, principalmente na internet. Mas, os consumidores
devem prestar bastante atenção na hora da compra, para
não gerar problemas, golpes e
incômodos futuros.
Segundo a advogada Érika
Xavier, especialista em Direito do Consumidor, o maior
problema nesse período é a
publicidade enganosa, inclusive por parte de lojas de renome espalhadas pelo país.
“Esse tipo de problema abrange uma infinidade
de práticas, desde a falta de

transparência nas características dos produtos vendidos até
manipulações sobre os preços. Mas, também, há registros de reclamações por falha
no funcionamento de sites,
que impedem a finalização da
compra, e até atrasos consideráveis nas entregas”, explica.
O próprio consumidor é
o responsável por fiscalizar
todo o processo da hora da
compra e se atentar a todos os
detalhes expostos.
“É ele quem está na linha de
frente, na mira do fornecedor, e
recebe, constantemente, as promoções e informações sobre
os produtos e serviços. Dessa
forma, é ele quem reúne melhores condições de reportar os
problemas e abusos aos órgãos
oficiais de fiscalização e repressão”, esclarece a especialista.
Quando o consumidor se
sentir lesado ou estranhar alguma prática por parte dos
fornecedores, ele deve procurar o Procon ou um advogado. “Com moderação e muito
critério, até as redes sociais
e sites especializados podem
servir para registrar reclamações, com índice muito alto
de sucesso na obtenção de
resposta por parte das empresas”, pontua Xavier.
“Mas, quando há intenção
de começar um processo judicial, panfletos, prints das telas
dos computadores, gravações,
mensagens em celular ou
emails, testemunhas, podem
ser usados como provas futuramente”, conclui a advogada.

Em mapeamento inédito de organizações de e para
juventudes negras no Brasil,
estudo do Itaú Social e do Observatório de Favelas revela o
protagonismo das entidades.
Também em pauta, os desafios para sua sustentabilidade
Elas e eles lutam por visibilidade, acesso ao ensino superior, buscam maior representatividade política, interpretam
a sociedade brasileira na literatura e na música e sua cultura em slams, rodas de rima
e bailes funk. Reunidos em
coletivos com variados graus
de organização, os jovens são
protagonistas nas organizações que trabalham com temas
do movimento negro.
A conclusão é um dos destaques da Pesquisa Nacional
sobre Organizações de Juventude Negra. Realizado pelo
Itaú Social em parceria com
o Observatório de Favelas, o
estudo partiu de um mapeamento inicial de 200 entidades do movimento negro, que
evidenciou a predominância
das ações para jovens.
Em seguida, a equipe de
pesquisa desenhou um perfil
das organizações de juventudes negras, usando como base
informações detalhadas fornecidas por 40 Organizações

da Sociedade Civil (OSCs),
responsáveis por 63 projetos.
O retrato indica um cenário
de ação de jovens para jovens:
a juventude é o foco exclusivo
das atividades de 70% das instituições pesquisadas, sendo
que a grande maioria delas,
92%, possui jovens de até 29
anos entre seus colaboradores.
Com localização concentrada nas regiões Nordeste
(38%) e Sudeste (30%), seguidas por Norte, Sul e Centro-Oeste, as organizações
apresentam escopo variado de
atuação. Os três temas mais
prevalentes são arte e cultura,
direitos humanos e educação.
“É uma juventude extremamente propositiva, que pauta
e reivindica sua visibilidade
nos espaços público, político
e de aprendizagem. E que está
constantemente buscando novas maneiras de somar forças
para o enfrentamento das desigualdades”, explica Juliana
Yade, especialista em educação do Itaú Social e uma das
coordenadoras da pesquisa.
O estudo evidenciou, ainda, um cenário incerto para
a manutenção das organizações. O principal gargalo é o
financiamento, intermitente e
efêmero, fazendo da captação
uma tarefa árdua, sobretudo

em organizações com poucos
colaboradores (78% delas têm
no máximo 30 integrantes).
“A maioria das OSCs depende de projetos que, em
geral, duram 12 meses. São
ínfimos os que recebem apoio
institucional”, afirma especialista em educação.
Num cenário de crise, ganham espaço soluções colaborativas como as parcerias,
compartilhamento de espaço,
serviços e metodologias com
outras entidades sem envolver
recurso financeiro.
“Atualmente, 28 dos 63
projetos participantes só se
viabilizam por meio de parcerias sem qualquer recurso
financeiro, o que traz desafios
para sua implementação e continuidade”, diz a pesquisadora.
Apesar das dificuldades, a
pesquisa conclui pelo dinamismo das organizações de juventudes negras. A todo tempo,
associações, coletivos e organizações da sociedade civil criam
novas ferramentas para combater o racismo institucional.
“Reconhecer a importância e também as dificuldades
desse movimento é um caminho para entender e apoiar iniciativas que dialoguem com a
equidade étnico-racial”, finaliza Juliana Yade.

Eficiência alimentar na
pecuária de corte é tema de
workshop na próxima semana
O Núcleo Regional da Embrapa Cerrados (DF) e a Associação Goiana dos Criadores de
Zebu (AGCZ) promovem no
próximo dia 30, a partir das 8
horas, o Workshop “Eficiência
Alimentar: ferramenta fundamental na pecuária lucrativa”.
O evento será realizado na
Embrapa Arroz e Feijão, em
Santo Antônio de Goiás (GO)
e tem como público-alvo produtores, técnicos, empresas e
associações de criadores.
Além de nivelar conhecimentos sobre o tema, o evento vai apresentar os resultados
obtidos nas pesquisas realizadas na Embrapa, com os trabalhos sobre eficiência alimentar,
rendimento de carcaça e velocidade de ganho de peso.
Serão apresentados resultados das provas de ganho de
peso a pasto que antecedem
a avaliação da eficiência alimentar. “Também queremos
inovar, mostrando a primeira
prova no Brasil de desempenho animal com precocidade
sexual e eficiência alimentar
simultaneamente”, antecipa
Cláudio Magnabosco, pesquisador da Embrapa Cerrados e
organizador do workshop.
As palestras vão abordar os
trabalhos desenvolvidos pelos
pesquisadores da Embrapa no
Centro de Desempenho Animal e por pesquisadores associados à Associação Nacional
de Criadores e Pesquisadores
(ANCP). Cláudio Magnabosco fará apresentação sobre as
atividades do Centro de Desempenho Animal; Marcos
Fernando Costa (Embrapa
Arroz e Feijão) vai falar sobre

o Teste de Desempenho de
Touros Jovens a pasto; Eduardo Eifert (Embrapa Cerrados)
fará palestra sobre eficiência
alimentar na avaliação de touros jovens; Fernando Baldi
(UNESP e ANCP) vai abordar
a aplicação e o uso prático da
genômica; e o presidente da
ANCP, Raysildo Lôbo, palestrará sobre os próximos passos da seleção genômica.
As estações técnicas serão apresentadas por técnicos
da Embrapa e de empresas
parceiras em tecnologia utilizadas no Centro de Desempenho Animal. Os temas são
a formulação e o uso racional
de fertilizantes em sistema integrado de produção agrícola;

estratégias forrageiras na pecuária de ciclo curto; nutrição
estratégica na eficiência alimentar; pecuária de precisão
na pecuária de ciclo curto; e a
avaliação de fêmeas precoces
e eficientes no Centro de Desempenho Animal.
O workshop é gratuito, com
participação limitada a 150 vagas. As inscrições devem ser
feitas antecipadamente com
Renata Borges pelo telefone
(62) 3533-2205 ou e-mail:cnpaf.pilp@embrapa.br. Para
que a inscrição possa ser confirmada, o interessado deve informar a profissão ou atividade.
O evento será transmitido pela
internet na página da TV Arroba (www.arrobatv.com.br).
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Games desenvolvidos por alunos da Happy
Code incentivam hábitos de higiene bucal

As duplas formadas por Victor Gabriel e Guilherme e por André Felipe e Matheus

Os estudantes da escola
“Happy Code”, Victor Gabriel Luz Barbosa (9 anos),
Guilherme Garcia Prusas (10
anos), André Felipe Consoni
de Oliveira (7 anos) e Matheus
Correa Wiziack de Lacerda (7
anos), participaram do desafio
“Como criar hábitos saudáveis
de higiene bucal em crianças
por meio da tecnologia?”.
O desafio foi proposto pelo
programa “Startup School

Hackathon – Desafio P&G”,
criando os jogos: “Dentista Formiga” e o “CariGamer”, que
utilizam a tecnologia e diversão
para auxiliar as crianças sobre a
importância da higiene bucal.
“Pela primeira vez os nossos
alunos estão participando desse
desafio e isso é muito importante, pois incentiva neles o trabalho em grupo para o desenvolvimento de projetos. E, no mundo
atual precisamos de pensadores

preparados para resolver problemas”, explica o professor da
escola Happy Code, Luís Henrique Aparecido da Costa Silva.
Para a criação dos jogos, a
equipe foi dividida em duplas,
uma formada por Victor Gabriel e Guilherme e a outra por
André Felipe e Matheus. Os
jogos desafiam os competidores, também crianças, à prática
da escovação, do hábito do fio
dental, entre outras propostas,

que educam brincando.
Educar a criança por meio
de brincadeiras faz parte da
filosofia do programa Startup School, uma iniciativa
da escola Happy Code para o
incentivo da mentalidade empreendedora nos alunos. Por
meio do programa, os estudantes e os instrutores são desafiados pelas empresas parceiras a criarem soluções que
resolvam problemas reais.

OAB SP reúne parceiros em adesão ao
ativismo pelo fim da violência contra a mulher
A secional paulista da
OAB, por meio de sua Comissão da Mulher Advogada,
organiza na próxima segunda-feira, dia 26, o evento ‘Rompendo Barreiras, Vencendo
Desafios’, na sede institucional da capital paulista.
O evento vai reunir envolvidos na causa do combate à
violência contra a mulher e
marca o movimento global
“16 dias de ativismo pelo fim
da violência contra a mulher”,
que ocorre no calendário
mundial entre os dias 25 de
novembro e 10 de dezembro.
Respectivamente, as datas de
início e fim do período são o Dia
Internacional da Não Violência
Contra a Mulher e o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Vale lembrar que 6 de dezembro
é o Dia Nacional de Mobilização

dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
“A ideia é fazer menção
ao movimento dos 16 dias de
ativismo e, também, às iniciativas que levamos adiante,
com tantos parceiros de instituições distintas, todos se empenhando em prol do combate
à violência contra a mulher”,
antecipa Kátia Boulos, presidente da Comissão da Mulher
Advogada da secional. “É importante prestigiar e reconhecer as entidades, em especial
as pessoas, que sempre colaboraram para que o trabalho
fosse tão profícuo”.
Parte importante dos esforços que une instituições foca a
conscientização da população
a respeito de leis como a Maria da Penha e o Feminicídio,
assim como o papel das de-

legacias, as medidas protetivas, a atuação de agentes da
Justiça em geral e, inclusive,
soma projetos que trabalham
a recuperação da autoestima
e o desenvolvimento da autonomia de vítimas de violência
doméstica, entre muitas outras atividades.
PALESTRAS
Três palestrantes compõem a
agenda do evento. Serão palestrantes, Sérgio Barbosa, gestor
técnico do projeto “Tempo de
Despertar” e um dos cofundadores da “Campanha do Laço
Branco no Brasil - Homens pelo
Fim da Violência contra a Mulher”; a dirigente da Liga das
Mulheres Eleitoras do Brasil
(Libra), Marta Lívia Suplicy,
que abordará a representatividade da Virada Feminina para as
políticas públicas; e a deputada

estadual, Célia Leão, cujo tema
em pauta envolve dias de ativismo contra a violência de gênero.

Aplicativo
do governo
federal auxilia
no combate ao
Aedes aegypti

Os serviços municipais, estaduais e federais de Vigilância
Epidemiológica já realizaram
mais de 300 mil vistorias em
prédios públicos a partir das denúncias registradas pelo Sigelu
Combate Aedes. O aplicativo foi
desenvolvido pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em parceria com o
Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa em
Engenharia (Coppe) e o Lemobs,
ambas vinculadas à Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). A ferramenta do governo
federal, que conta com as denúncias dos próprios servidores, já
identificou mais de oito mil focos
do Aedes aegypti, mosquito responsável por transmitir a dengue,
chikungunya e a zika, doenças
que podem gerar outras enfermidades graves, como microcefalia
e Guillain-Barré. Somente no Estado de São Paulo, foram realizadas 207.592 vistorias a partir
da utilização do aplicativo. Este
trabalho resultou na constatação
de 5.532 focos e no treinamento
de 9.935 pessoas. No Distrito Federal, foram encontrados 1.589
focos do mosquito a partir de
76.964 vistorias realizadas por
serviços públicos. Segundo os
usuários, o aplicativo é bastante simples e intuitivo, permitindo
a denúncia de focos e possíveis
depósitos de larvas do mosquito,
agilizando assim o registro das
ações de combate.
APLICATIVO
O sistema é composto por
aplicativo de celular e um ambiente de monitoramento pela internet, com mapas operacionais,
relatórios e painéis gerenciais,
permitindo ainda a exportação
e a integração de dados com
outros sistemas. Além dos servidores públicos, qualquer cidadão
pode solicitar acesso pelo site https://aedes.sigelu.com. Além disso, é possível sanar dúvidas on-line, via chat, e-mail e telefone.

Empresas têm até fim do
mês para pagar primeira
parcela do 13º salário
Muitos empregadores enfrentam no fim do ano problemas no pagamento do
13º salário. São constantes
as reclamações em função
dos problemas que esse valor
ocasiona no caixa das empresas ou dos empregadores
domésticos. Assim, a melhor
saída é planejar com antecedência o pagamento.
A primeira parcela do
13º salário dos trabalhadores
deve ocorrer até 30 de novembro, já a segunda parcela
deve ser paga até o dia 20 de
dezembro deste ano. É importante lembrar que quem
possui empregados domésticos também são obrigados a
pagar esse valor.
O que é o 13º salário
O 13º salário é uma obrigação para todos empregadores que possuem empregados
CLT e o seu não pagamento
ou atraso é considerado uma
infração, podendo resultar em
pesadas multas se for autuado
por um fiscal do trabalho.
O valor da multa é de 160
UFIRs (R$ 170,25) por empregado e esse valor é dobrado em caso de reincidência.
A multa é administrativa em
favor do Ministério do Trabalho e o empregador multado,
também terá que efetuar o
pagamento e dependendo da
convenção coletiva da categoria, pode ocorrer a correção do valor pago em atraso
ao empregado.
Como é feito o cálculo
O 13º é devido por mês trabalhado ou fração do mês igual
ou superior a 15 dias. Desta maneira, se o empregado trabalhou,
por exemplo, de 1º de janeiro à
14 de março, terá direito a 2/12
(dois doze avos) de 13º proporcional, pelo fato da fração do
mês de março não ter sido igual
ou superior a 15 dias. Desta forma, o cálculo é feito mês a mês,
observando sempre a fração
igual ou superior a 15 dias.
As médias dos demais
rendimentos como hora extra
e comissões adicionais são
também somadas ao valor do
salário usado como base para
o cálculo do décimo terceiro.
Trabalhadores que só recebem comissão devem calcular o valor baseando-se na
média aritmética das comissões recebidas durante o ano
ou conforme convenção coletiva da categoria, seguindo
sempre o que for considerado

mais benéfico.
Existem descontos?
Como em um salário normal, também ocorrem uma
série de descontos no décimo
terceiro do trabalhador, porém somente na 2ª parcela.
São eles: Imposto de Renda
(IR), a contribuição para o
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), Pensões Alimentícias, quando mensurado nos ofícios, e as famosas
contribuições
associativas
previstas em algumas convenções coletivas.
No que tange a impostos,
no intuito de fracionar o pagamento aos empresários,
diferente dos descontos, o
FGTS é pago nas duas parcelas, juntamente com a remuneração salarial do mês do
pagamento. Seus percentuais
variam: 8% para empregados
celetistas e domésticos quando aplicável e 2% no caso de
menor aprendiz.
E em caso de demissões?
Ponto importante é que o
valor deverá ser pago na rescisão de contrato em casos
de demissão sem justa causa,
pedido de dispensa, fim de
contrato por tempo determinado (inclusive os contratos
sazonais, por safra) e aposentadoria, e o valor deverá ser
proporcional aos meses em
serviço. Já quando ocorre a
demissão com justa causa, o
trabalhador perde esse benefício e caso já tenha sido paga
a primeira parcela, como o
mesmo perdeu o direito ao
recebimento, o valor efetivamente adiantado deverá ser
abatido do saldo de salário
ou demais verbas rescisórias.
Caso a data máxima de
pagamento do décimo terceiro caia em um domingo ou
feriado, o empregador deve
antecipar o pagamento para o
último dia útil anterior. O pagamento da gratificação em
uma única parcela, como feito por muitos empregadores,
normalmente em dezembro,
é ilegal, estando o empregador sujeito a multa.

VENDE-SE CAMINHÃO

Volvo Sinotruk 380 - Ano 2011
Automático, com documentação 2019
Valor R$ 80.000,00

CONTATO (17) 98815-2676
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A informação com precisão e credibilidade

BEC estreia dia 20 de janeiro em Monte Azul para disputa da Série A3
A Federação Paulis
ta de
Futebol divulgou a tabela da
série A-3, confirmando a estréia
do Barretos EC no dia 20 de
janeiro, em jogo contra o Monte
Azul, em Monte Azul Paulista.
A primeira partida do Touro
do Vale em casa. No Estádio
Fortaleza, será em 23 de janeiro
(uma quarta-feira) contra o
Olímpia, pela 2ª rodada.
Na primeira fase do
campeonato paulista da Série
A3, o BEC atuará em 15 rodadas
(oito jogos em casa e sete fora),

sendo encerrada no dia 31 de
março em partida contra o Rio
Preto, no estádio Fortaleza.
As quartas de final estão

marcadas para os dias 7 e 14
de abril, as semifinais em 20 e
28 de abril e as finais em 1º de
maio e 5 de maio.

Diretoria arrecada 100 kg de alimentos
doados por torcedores da várzea

O diretor de patrimônio do
BEC, Jair Barbosa, confirmou
que foram arrecadados cerca
de 100 kg de alimentos não
perecíveis para a cozinha do
Barretos EC. A arrecadação
ocorreu em ação de solidariedade,

realizada no último domingo,
durante a primeira partida da
rodada final do campeonato
amador, no estádio Fortaleza.
Na ação, o torcedor que
colaborasse com o alimento
ganharia um cupom para sorteio

de uma camisa oficial e um pacote
para assistir a todos os jogos do
BEC em 2019. A expectativa
agora é de um volume ainda
maior de arrecadação neste
domingo (25), quando serão
disputadas as partidas decisivas.

