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Está agendado  para 
este sábado, 26 de maio, 
apresentação de CAPOEI-
RA dos alunos do Rio das 
Pedras, na sede de campo 
do clube. O local é o Bar 
da Ilha e o início da apre-
sentação será a partir das 
15 horas, sob a coordena-
ção do Mestre Fubá.

Rio das 
Pedras agenda 
apresentação 
de Capoeira
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A greve dos caminhoneiros 
já começou a apresentar impac-
to direto na falta de produtos do 
setor alimentício e na alta dos 
preços dessas mercadorias.

Como os alimentos não 
conseguem chegar aos cen-
tros de abastecimentos, por 
estarem presos nas estradas, 
parcialmente interditadas, os 
produtos que estão à venda 
nos supermercados estão com 
preços superfaturados.

“Os comerciantes tendem 
a aumentar o processo do pro-
duto escasso e dos que ainda 
não estão disponíveis. Além 
disso, a entrega mais cara vai 
recair também sobre o preço”, 
alertou nesta quinta-feira (24), 
a professora de economia da 
Faculdade Presbiteriana Ma-
ckenzie Rio, Michele Nunes.

“Trata-se da lei da deman-
da e da oferta. Quanto maior a 
extensão da greve, maior o im-

pacto nos preços. Isso vai pesar 
bastante no bolso dos consumi-
dores”, frisou a economista.

ABASTECIMENTO
Não é só os postos e refina-

rias de combustíveis que estão 
sendo afetados pela greve. As 
associações de supermerca-
distas dos estados da região 
sul do Brasil, alertaram para 
o risco de desabastecimento 
de produtos. O risco é maior 
para fruas, legumes, verduras, 
carnes e laticínios.

Até o fechamento desta 
edição, a APAS (Associação 
Paulista dos Supermercados) 
não havia se pronunciado, 
oficialmente, sobre o risco de 
desabastecimento com a gre-
ve dos caminhoneiros. Porém, 
funcionários que controlam 
estoques em redes de super-
mercados instalados em Bar-
retos demonstraram preocu-
pação com os estoques.

Quanto maior a extensão da greve, 
maior o impacto no preço dos alimentos

Caminhoneiros param às margens da Rodovia Brigadeiro Faria Lima em Bebedouro (Foto: Divulgação)

Greve dos caminhoneiros completa 5 dias nesta sexta-feira

DNIT garante reforma da 
ponte entre Colômbia e 
Planura para este ano

O vereador Raphael Dutra 
(PSDB) se reuniu em Brasí-
lia com o Coordenador Geral 
de Construção Rodoviária do 
DNIT (Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura Rodo-
viária), José Carlos Duarte, 
para tratar sobre a reforma da 
ponte Gumercindo Penteado, 
entre as cidades de Colômbia 
(SP) e Planura (MG).

Dutra enfatizou que a luta 
pela reforma da ponte persiste 
há mais de décadas. Ele desta-
cou, ainda, a necessidade des-
sa reforma, pois a estrutura se 
encontra comprometida.

“A ponte foi construída em 
1954 e, neste período, ela não 
havia sido planejada para re-
ceber o fluxo de veículos de 
grande porte como carreta e 
bitrem. Sabemos, também, 
que durante todo esse perí-
odo a ponte recebeu apenas 
pequenos reparos. Então, essa 
reforma é uma luta em favor 
de todos”, frisou o vereador. 

José Carlos Duarte afir-
mou que o projeto da obra já 
foi elaborado e que o recurso 
financeiro já foi assegurado. A 
previsão para dar início à obra 
será até o final de 2018.

José Carlos Duarte recebeu o vereador barretense, 
Raphael Dutra, na sede do DNIT em Brasília

Barretos recebe prêmio Top Destinos Turísticos
Barretos recebeu no último 

dia 18, o prêmio Top Destinos 
Turísticos Destaque Saúde. 
Promovido pela ADVB (As-
sociação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing do Brasil 
e Skål Internacional São Pau-
lo). A premiação foi entregue 
na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo. O troféu 
de Barretos foi recebido pelo 
secretário de Turismo, Adria-
no Santos, que representou 
o prefeito Guilherme Ávila. 
“Este prêmio é mais um re-
sultado do trabalho desenvolvido por Barretos desde 2013 e mostra ainda que estamos no caminho 
certo para transformar Barretos em Estância Turística”, destacou o secretário.

Prefeitura realiza ação de controle de escorpião

A prefeitura de Barre-
tos, por meio do setor de 
Controle de Vetores, órgão 
da secretaria municipal de 

Saúde, realiza durante toda 
essa semana, o trabalho de ne-
bulização noturna da rede de 
esgoto e bueiros, para com-

bater escorpiões, nos bairros 
América e Nova América.

A ação é feita com um inse-
ticida que, em forma de fuma-
ça, atinge toda a canalização de 
esgoto, alcançando bom resul-
tado mesmo nos locais menos 
acessíveis. O efeito é imediato 
e o veneno não provoca danos 
à saúde dos moradores e nem 
em animais de estimação.

Durante a nebulização, 
a recomendação é a de que 
ralos, pia da cozinha e todo 
acesso a rede de esgoto, se-
jam tampados para evitar 
que as baratas fujam para o 
interior das casas.Página 7

Curso gratuito de 
salgadeiro está com 

inscrições abertas em 
Barretos até a próxima 

segunda-feira
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Opinião

» A MORTE DO RATO E A BELA RATAZANA
O vereador Otávio Garcia (DEM) contou que teve sua casa 

invadida por um rato e para se proteger, com habilidade, recha-
çou o roedor com uma baita direita, sacrificando o mamífero. 
Também revelou que ao passar pela Região dos Lagos, na aveni-
da 11, próximo a rua 34, se deparou com uma bela ratazana cru-
zando tranquilamente a via pública, com se fosse dona da cidade.

» DEBATER ELEIÇÃO MUNICIPAL É PREMATURO, DIZ UEBE
Para o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) agora é extremamente 

prematuro discutir as eleições municipais de 2020. Ele entende que 
a preocupação atual deve ser a disputa para as câmaras estaduais 
e federais, senado, governo estadual e presidência da República.

» EURIPINHO AMEAÇA DAR NOME AOS BOIS
“Cuidado! Senão vou na mídia e vou dar nome aos bois”, 

disse o vereador Euripinho (PDT) ao manifestar preocupação 
com a demora da prefeitura em se manifestar sobre projeto de 
monitoramento de licitações.

» LEANDRO ESTÁ ATRÁS DOS CULPADOS
O presidente da Câmara Municipal, Leandro Anastácio (SD) 

garantiu que jamais vai se furtar em buscar os culpados que lesa-
ram a Santa Casa. Ele afirmou que a população tem que conhecer 
aqueles que aproveitaram do hospital para fins particulares.

» MÃE DINÁ NA CÂMARA
O vereador Wilson Aparecido (PSDB) viu seu antecessor no 

grande expediente, Leandro Anastácio (SD), falar o que ele pre-
tendia dizer na tribuna sobre a CPI da Santa Casa. Ao lembrar 
de uma famosa vidente, comentou: “tá parecendo Mãe Diná”.

» O ENTRAVE É A CARGA D’ÁGUA
O vereador Betim da Comunidade (PSDB) não sabe por 

“qual carga d’água” não foi atendida sua reivindicação para ilu-
minar três postes na entrada do bairro Nova Barretos II.

» PÁRA O TREM QUE EU QUERO DESCER
“Se o juiz não está dando conta, pára o trem que eu quero 

descer”, disse o vereador Carlão do Basquete (PROS), presi-
dente da CPI da Santa Casa, ao comentar que os bancos não 
estão obedecendo ordem judicial, para fornecer informações 
sobre movimentações financeiras do hospital.

» PAPAGAIO FALA, MAS NÃO ESCREVE
Circulam na cidade denúncias sobre possíveis irregularida-

des na Santa Casa, porém, sem a devida apresentação de provas. 
Diante do fato, o vereador Kapetinha (PTB) argumentou: “infe-
lizmente, papagaio fala, mas não escreve”.

» PAULA PEDE DOIS CONSELHOS
A vereadora Paula Lemos (PSB) entende que em virtude da 

demanda, Barretos necessita de dois Conselhos Tutelares.

» CIPRIANO DEFINE POLÍTICO BAMBU
Segundo o vereador Aparecido Cipriano (PP) o político 

bambu vai de um lado ao outro, conforme ao vento.

» GRANA PÍFIA DO TURISMO
Para o vereador Dutra (PSDB) é pífio o orçamento destinado 

à Secretaria Municipal de Turismo para uma cidade que aspira 
ser reconhecida como Estância Turística.

» ONDE FOI PARAR O DINHEIRO DO FUNDO
O vereador Paulo Correa (PR) deseja saber quais os valores 

arrecadados pelo Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social de Barretos e onde foi aplicado o dinheiro.

» LUPA QUESTIONA ORIGEM DAS MUDAS
O vereador Lupa (DEM) pediu informações à prefeitura so-

bre a origem das mudas plantadas no canteiro central da Aveni-
da Professor Roberto Frade Monte. Ele questiona se as mudas 
são da Fazenda Municipal ou foram adquiridas de terceiros.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A nova segregação – Ra-

cismo e encarceramento em massa”, de Michelle Alexander, 
publicado pela Boitempo Editorial.

Welson Gasparini
Deputado estadual (PSDB), 

advogado, professor e 
ex-prefeito de Ribeirão Preto

O ano mais marcante da ditadura 
ainda reflete nos dias atuais

Em 2018 completam exa-
tos cinquenta anos de 1968, 
período que abalou o mundo. 
O ano é um dos mais impor-
tantes para a história, porque 
conta com diversos movimen-
tos de transformações sociais, 
políticas e culturais.

Podemos destacar aí a re-
volta ao governo regente du-
rante a Guerra Fria, por meio 
de manifestações estudantis por 
diversos países, como Estados 
Unidos, União Soviética, Mé-
xico, França, Vietnã e o Brasil.

Fora os mais diferentes 
acontecimentos no mundo, 
1968 foi um ano muito difícil 
para se viver no Brasil, visto 
que foi instituído o AI-5 (Ato 
Institucional nº 5), pelo então 
presidente e general Costa e 
Silva, após o jornalista Már-
cio Moreira Alves discursar 
provocando os militares.

A data é marcada por 
mortes e prisões de estudan-
tes que se mostravam con-
trários ao governo, como do 
carioca Edson Luís, que foi 
morto pela Policia Militar 
em praça pública. O ocor-
rido gerou imensa comoção 
popular e cerca de 50 mil 
pessoas estiveram presentes 

Soldados da PM batem nos estudantes que protestavam contra a morte do secundarista Edson Luís

no enterro do estudante.
O Brasil ficou dividido en-

tre as forças armadas do exér-
cito e os grupos esquerdistas de 
guerrilha, opositores à ditadu-
ra, como a ALN (Aliança Li-
bertadora Nacional), liderada 
por Carlos Marighella. Outros 
vieram a surgir em seguida: 
Polop (Política Operária), Co-
lina (Comando de Libertação 
Nacional) e VPR (Vanguarda 

Popular Revolucionária).
O ano de 1968 terminou 

no dia 31 de dezembro como 
outro qualquer, porém, teve 
o fim mais incerto para a so-
ciedade brasileira, pois até 
hoje são sentidos os refle-
xos da ditadura, visto que é 
possível traçar um paralelo 
com os acontecimentos do 
Brasil de 2018.

Grupos de direita e esquer-

da se dividem para realizarem 
debates acerca de seus ideais, 
sejam eles conservadores ou 
liberais, afastando as pessoas 
de opiniões diferentes de um 
debate saudável.

Neste ano 50 do AI-5, um 
2018 de eleições praticamente 
gerais, os brasileiros têm moti-
vos suficientes para refletirem 
bem sobre o passado, o presen-
te e o futuro do nosso país.

Desagregação da família 
induz à violência doméstica

É muito importante – e isto 
destaquei em recente pronun-
ciamento na ALESP – o for-
talecimento dos laços familia-
res no Brasil, do respeito que 
deve existir entre maridos e 
mulheres mas, também, entre 
pais e filhos.

É triste falar, mas estamos 
tendo uma desagregação dos 
casais, em grande número em 
nosso país; só no ano passado 
ocorreram 70 mil divórcios – 
quinze vezes mais divórcios 
do que casamentos.

Isso induz a uma reflexão 
sobre o que está acontecendo 
com a família brasileira. O 
excessivo número de divór-
cios talvez seja consequência 
de casamentos precipitados 
ou falta de um maior conhe-
cimento prévio entre os côn-
juges. Às vezes, entendo o 
divórcio e torna necessário 
quando  feito pensando, com 

carinho, nos filhos, evitando-
-lhes constrangimentos maio-
res. O casal, muitas vezes, não 
consegue uma convivência 
normal, pacífica e daí a neces-
sidade da separação.

A violência doméstica é ou-
tra infeliz realidade vivida em 
muitos lares onde falta, justa-
mente, senão amor, compreen-
são entre os casais. Ainda em 
edição recente, a revista Veja, 
em ampla reportagem, expõe 
as agressões denunciadas por 
uma mulher casada com advo-
gado conceituado, verdadeiro 
expoente da advocacia, ao lon-
go dos 13 anos nos quais esti-
veram juntos.

Nem todas as mulheres, 
entretanto, têm a coragem 
de denunciar violências das 
quais são vítimas ou por amor 
aos filhos ou receio de agres-
sões ainda maiores. Acabam 
calando e, assim, contribuin-

do para a impunidade de seus 
maridos ou companheiros.

É preciso, portanto, for-
talecer os laços familiares, 
inclusive, tendo em vista o 
destino e o futuro dos filhos. 
Quando alguém pensar em 
casar deve, antes, se cons-
cientizar da responsabilidade 
assumida em relação ao seu 
próprio futuro e daqueles que 
dele dependerão.

Essa conscientização deve 
começar, em primeiro lugar, 
nas escolas mas, também, nas 
igrejas de todas as religiões no 
sentido de se criar a mentalida-
de da importância do casamen-
to não só para o casal como, 
principalmente, para os filhos.

Outro dado impressionan-
te que apontei foi o número de 
pessoas assassinadas anual-
mente no Brasil; a violência 
está terrível no mundo, mas 
principalmente no Brasil.

Em média, todos os dias, 
aproximadamente 156 assas-
sinatos acontecem em nosso 
país. Temos de refletir se-
riamente sobre isso. Por que 
tanta violência, tantos assassi-
natos? Por que tantos maridos 
agridem ou são agredidos por 

suas mulheres?
Devemos reagir ensinando 

e praticando em nossos lares, 
nas nossas famílias, nas nos-
sas escolas e nas nossas igre-
jas, o quanto é fundamental o 
amor ao próximo. Quem ama 
não mata. Ao contrário, quem 
ama só faz o bem e não con-
corda nunca com a violência, 
ocorra ela onde ocorrer.

Em outras palavras: fa-
mília unida – na qual exista 
amor e respeito entre seus in-
tegrantes - repudia todo tipo 
de violência, especialmente a 
doméstica.
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Eles são uma das duplas mais queridas do país, arrastam milhares de 
fãs por onde passam e vão fazer história na 63ª Festa do Peão de Bar-
retos. Jorge & Mateus fazem dois shows no evento, dias 17 e 24 de 
agosto. Já garantiu seu pacote? O ponto de vendas exclusivo funcio-
na na Loja Oficial de Os Independentes que fica na esquina da ave-
nida 43 com a rua 38. Informações pelo 3322-9022. (foto: Paduardo)

Gravidinha de 4 meses, Pamella Suleiman celebrou na 
segunda-feira (21) mais um ano de vida, curtindo a sua ges-
tação, sendo o seu melhor presente a dádiva de ser mãe. Ela 
recebeu o carinho de seus pais, irmãos, amigos, familiares, 
em especial do namorado Enricco Mori (foto). Parabéns!!!

Quem completou 50 anos de união, foi o casal Antonio  R.  Silva e Nil-
ma Maria Silva, com uma grande comemoração em famila, celebrada 

com os filhos, 4 netos e 3 bisnetos. Parabéns! Muitas felicidades 
nessa linda união e que venham as Bodas de Diamante!

A rainha e princesa eleitas no Concurso Rainha Os Independentes, Yanca Souza e 
Walquiria Vilela, tiveram seu primeiro compromisso de vários durante um ano em 
todos os eventos relacionados ao maior rodeio da América Latina, sendo a parti-
cipação no programa Super Tarde, da Vale TV, dos apresentadores Décio de Deus, 

Analli Venâncio e Danilo Auada. Sucesso no reinado!!!

Destaque para o jovem de 14 anos, o estudante Maycon 
Hugo, que para ajudar no orçamento de casa, vende nos 

bares da cidade, deliciosas trufas feitas por sua mãe, e que 
com sua habilidade, gentileza e talento encanta a todos 

por onde passa. Esse vai longe!!!

Ronaldo Nunes, 
entre os gêmeos 
Alex e André Fi-
gueiredo foram 
clicados curtin-
do o show do 
cantor Gusttavo 
Lima na Festa do 
Peão de Guaíra. 
Sucesso!!!

Inteligente, 
estudiosa e adora 

dançar Balé e Jazz, 
essa é Maria Eduar-
da Pontes Barbosa, 

que comemorou 
seus 12 anos quar-
ta-feira (23). Duda 

Pontes, como gosta 
de ser chamada, 

passou o dia sendo 
felicitada por seus 

amigos, familiares, 
e recebendo os 

mimos e paparicos 
de sua mãe Suzi e 
do irmão Felippe. 

Parabéns!!!

Dona Conceição Leal dos Santos, uma mulher guerreira, mãe amiga e 
conselheira, celebrou seus 78 anos terça-feira (22), e passou a data re-
cebendo muito amor e carinho da filha Dolores Leal (foto). Parabéns!!!

Flash nos advogados, Dr. Márcio Falcão e Tatianne Porcini, que estiveram 
em São Paulo, participando do XIV Congresso de Direito do Consumidor – 

Lançamento do Livro Dano Temporal. Enriquecendo conhecimentos!!!

Quarta-feira (23) foi dia de comemoração em torno de Alexandra Macha-
do, que brindou mais um aniversário, recebendo o carinho do marido 
José Augusto (foto), da filha Júlia, dos familiares e amigos. Parabéns!!!

Hoje (25) é dia de parabéns 
para essa lindeza, Helena 
Ribeiro Dorigo, que completa 
seu 1° aninho, mas a festa com 
bolo, guaraná e muitos doces, 
será comemorada amanhã 
(26), que foi preparada com 
muito amor e carinho pelos 
pais, Felippe e Nathalia, para 
ser compartilhada com os 
amiguinhos e familiares da 
pequena. Felicidades!!! (foto: 
Camila Siqueira)
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Leilão de imóveis da prefeitura acontece nesta sexta-feira
Será realizada nesta sexta 

feira, 25 de maio, a partir das 9 
horas, no Departamento de Lici-
tações da prefeitura, a audiência 
de leilão de 19 imóveis de pro-
priedade do município não arre-
matados em pregão anterior. O 
lote inclui terrenos localizados 
em vários bairros de Barretos e 
a vantagem em relação ao leilão 
anterior é que, agora, quem arre-
matar poderá fazer o pagamento 
em até 36 parcelas.  

Conforme as avaliações, os 
preços mínimos dos imóveis 
variam de R$ 56.628,00, que 

é o valor de um terreno locali-
zado na Rua Ernesto Leonardi 
(antiga Rua Cuiabá), N.º 2P, 
Quadra N.º 9, no bairro Santa 
Cecília, a R$ 639.840,00 re-
ferente a um imóvel localiza-
do na Avenida SF-7, entre as 
ruas SF-8 e SF-10, N.º 3, par-
te da quadra N.º 29, no bairro 
São Francisco.

O lote inclui ainda cinco 
terrenos, localizados no bairro 
Nova Barretos, com valor mí-
nimo de R$ 67.250,00, e ou-
tros quatro no mesmo bairro, 
avaliados em R$ 73.404,00.

Conforme o edital, o leilão 
será realizado em sessão públi-
ca. Poderão participar pessoa 
física, além de pessoa jurídica 
de direito privado e jurídica de 
direito público. Quem arrema-
tar, 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 Prefeitu-
ra de Barretos (www.barretos.
sp.gov.br), nas opções Trans-
parência/Licitações.

Lula convoca militância para 
lançamento de sua pré-candidatura 

no próximo domingo

Recado do ex-presidente 
Lula à militância, por meio de 
seu advogado e deputado fe-
deral Wadih Damous(PT/RJ):

“Ele pediu que enfatizas-
se a todos que no dia 27 de 
maio, em todo o Brasil, em 
cada cidade brasileira onde o 
PT está organizado, se faça 
o lançamento da sua pré-
-candidatura. Pouco importa 
se em cada ato tenha 10 pes-
soas, tenha 5 pessoas, tenha 
500 pessoas. O importante é 
o somatório em todo o Brasil 
de cada um desses atos, para 
deixar claro que o presiden-
te Lula é o nosso candidato 
a presidente da República”, 
relatou Damous, após visitar 
Lula na última segunda-feira 
(21), na Superintendência da 
Polícia Federal de Curitiba.

O relato foi feito por meio 
de um megafone para falar aos 
militantes do Acampamento 
Marisa Letícia, nos arredo-
res da sede da PF. Segundo o 
parlamentar, o presidente Lula 

está bem. “Tá bem abrigado, 
tá bem agasalhado, tem pra-
ticado exercícios, tá bem hu-
morado, agora é claro que ele 
tá indignado com essa perse-
guição que se abate sobre ele, 
todos os dias, por parte do Ju-
diciário brasileiro”, pontuou.

Para o advogado, a indig-
nação do presidente é pelo 
fato de que eles foram muito 
rápidos em condenar, mas os 
recursos que o presidente Lula 
interpôs para o STJ e STF, 
“esses não andam, ficam en-
gavetados lá no TRF-4. Então 
ele manifesta a sua indignação 
com o fato do Judiciário con-
tinuar perseguindo e continuar 
prejudicando a sua tentativa 
de se defender e mostrar que é 
inocente”, explicou.

Sobre a questão de pos-
sível indulto, Lula afirmou 
“que não quer saber de indul-
to, mas sim do reconhecimen-
to da sua inocência. Quer que 
seja demonstrado que esse 
processo não passou de um 

ato de perseguição política e 
quer ver a sua inocência pro-
vada e declarada”.

Damous disse ainda que 
Lula está lendo muito, “con-
tinua refletindo sobre as coi-
sas do Brasil, muito preocu-
pado com o país, em que a 
escalada de ódio e intolerân-
cia vêm se afirmando e dei-
xou claro que será candidato 
pelo Partido dos Trabalhado-
res e quer ver o seu direito 
de concorrer, já que ele é o 
preferido da grande maioria 
do povo brasileiro”.

Por fim, o advogado ad-
vertiu que se Lula não puder 
se candidatar “vai se tratar 
de mais um atentado à Cons-
tituição dos muitos que o Po-
der Judiciário tem praticado 
nos últimos tempos. Então, 
Lula reafirma a sua inocên-
cia e reafirma a sua vontade 
inabalável de ser candidato 
à presidência da República”, 
concluiu o deputado federal 
Wadih Damous.

A secretária municipal de 
Habitação, Rose Araújo; o 
secretário municipal de Pla-
nejamento Físico e Territorial, 
Ronaldo Câmara; o presiden-
te do Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais de 
Barretos, João Roberto dos 
Santos, João Mulata; e a ad-
vogada de gabinete da secre-
taria municipal de Habitação, 
Márcia Vilela; estiveram em 
visita à área definida pela 

Residencial São Francisco para 
servidores públicos aguarda 
definição de beneficiados

prefeitura para receber o Re-
sidencial São Francisco, no 
bairro São Francisco, onde 
serão construídas 358 casas 
destinadas a servidores pú-
blicos municipais, dentro do 
programa federal de moradias 
Minha Casa Minha Vida.

Segundo s secretaria mu-
nicipal de Comunicação, a 
viabilização do residencial 
foi um trabalho conjunto da 
prefeitura, coordenado pela 

secretaria municipal de Ha-
bitação, junto às empresas 
consorciadas para construção 
do empreendimento e o Sindi-
cato dos Servidores Públicos 
Municipais de Barretos.

A Caixa Econômica Fede-
ral está com toda a documenta-
ção fornecida pelos servidores 
que se cadastraram para rece-
ber o financiamento do Minha 
Casa Minha Vida, na categoria 
Faixa 2, destinada a famílias 
com renda mínima de R$ 1,8 
mil mensais. Após análise, 
caso a caso, a Caixa divulgará 
os nomes dos beneficiados.

As 358 casas terão 55 me-
tros quadrados de área cons-
truída num imóvel de dois 
quartos, sala, cozinha, banhei-
ro e área de serviço, em terre-
no de 200 metros quadrados. 
O Residencial São Francisco 
ficará na Avenida Fraternida-
de Paulista, próximo a saída 
para Rodovia Assis Chateu-
briand, e contará ainda com 
12 lotes destinados a áreas 
comerciais.
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Barretos recebeu na última 
sexta-feira (18), na Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, o prêmio Top 
Destinos Turísticos Destaque 
Saúde. Promovido pela ADVB 
(Associação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing do Brasil 
e Skål Internacional São Pau-
lo), o Top Destinos Turísticos, 
em sua primeira edição, des-
tacou inicialmente 117 muni-
cípios escolhidos através de 
votação direta do público, via 
internet. Destes, os ganhado-
res em cada categoria foram 
definidos através de uma co-
missão julgadora composta 
por 20 especialistas.

Conduzida pelo presidente 
da Skal SP, Aristides Cury, e 

transmitida ao vivo pela TV 
Assembleia, a cerimônia de 
premiação reuniu na capital 
paulista deputados, prefei-
tos, secretários, diretores e 
assessores dos 39 municípios 
vencedores em 13 segmen-
tos contemplados. O troféu 
de Barretos foi recebido pelo 
secretário de Turismo, Adria-
no Santos, que representou o 
prefeito Guilherme Ávila.

“Este prêmio é mais um 
resultado do trabalho desen-
volvido por Barretos desde 
2013 e que resultou também 
na classificação como MIT – 
Município de Interesse Turís-
tico do Estado de São Paulo. 
Mostra ainda que estamos no 
caminho certo para transfor-

mar Barretos em Estância Tu-
rística”, destacou o secretário.

Na oportunidade, Adriano 
Santos lembrou o importante 
trabalho do consultor Carlos 
Alberto Leal Rodrigues, em 
todas as etapas do projeto de 
desenvolvimento do turismo 
no município.

Segundo os organizadores 
da premiação, o percentual de 
votos foi calculado tendo por 
base o tamanho da população 
de cada município e critérios 
técnicos, motivadores do en-
gajamento coletivo. Além da 
escolha por segmentos, as dez 
mais votadas na primeira eta-
pa, por meio de escolha popu-
lar, ganharam um prêmio de 
destaque popular. 

Barretos recebe prêmio Top Destinos Turísticos

O FSS (Fundo Social de 
Solidariedade) de Barretos, 
em parceria com o North Sho-
pping, está intensificando a 
Campanha do Agasalho 2018. 
Nesta semana, a região de Bar-
retos registrou quedas de tem-
peraturas, sendo que na segun-
da-feira ( 21) chegou a 4 graus.

A organização da campa-
nha informa que roupas de 

frio e cobertores em bom esta-
do, de qualquer tamanho, cor 
ou marca, podem ser deixadas 
na caixa identificada com a 
campanha, colocada no aces-
so D do North Shopping, en-
trada para a Alameda de Ser-
viços. Para doar, basta levar a 
peça de roupa ao local.

Todas as doações serão re-
passadas ao Fundo Social de 

Solidariedade, de Barretos, 
que faz a higienização indivi-
dual de cada peça e disponi-
biliza para famílias e institui-
ções da cidade. A seleção das 
famílias que recebem as doa-
ções é feita usando critérios 
de vulnerabilidade social. As 
roupas e cobertores são for-
necidos limpos, garantindo a 
dignidade para quem recebe.

Registro de baixas temperaturas intensifica campanha do agasalho em Barretos
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

Consideramos a correção em valores baixos e conservadores, ou seja, 1% ao mês de 
juros e 1% ao mês de correção, todavia, se corrigíssemos pelos mesmos parâmetros que 
eles nos cobram os valores seriam muito maiores. Fora isto, existem valores de PIS e CO-
FINS para pedir de volta, em tributos de outros segmentos, como os de bebidas, pneus, 
veículos, perfumes, e tantos outros produtos. Milhares dessas ações estão abandonas, 
sendo importante retomá-las para uma recuperação mais rápida, quem já entrou com 
as ações possivelmente tem dinheiro quase pronto para ser recuperado, ou seja, resul-
tados em poucos meses. Ações novas também são recomendáveis e, possivelmente, essa 
restituição pode render aos empresários mais que o valor atual do próprio negócio, mas 
é essencial um serviço jurídico experiente e com qualidade e a harmonia de apuração 
contábil com base no movimento passado e futuro. Gilberto de Jesus da Rocha Bento Jr é 
advogado e contabilista. Especializado em direito tributário, direito empresarial, direito 
processual, empreendedorismo e direito constitucional.

No final da Celebração da 
Unidade Diocesana no últi-
mo domingo(20), que reuniu 
na Praça Francisco Barreto 
representantes das paróquias, 
no qual a Diocese de Barretos 
celebrou o seu padroeiro, o 
Divino Espírito Santo, o bispo 
diocesano de Barretos, dom 
Milton Kenan Júnior, fez um 
anúncio que alegrou a todos.

“Dom Pedro Fré, terceiro 
bispo da Diocese de Barretos, 
cativou a cidade e a diocese 
pelo seu jeito simples, pelo 

seu jeito missionário, pelo 
seu zelo pelo povo de Deus 
por essa nossa diocese. Os 
padres sempre tiveram tanto 
carinho por ele e ele sempre 
com tanto carinho pelo clero. 
Na Assembleia dos Bispos 
eu me encontrei com o pro-
vincial da Congregação dos 
Padres Redentoristas e pedi 
a ele que concedesse a nós os 
restos mortais de dom Pedro. 
Nessa semana, o provincial, 
tendo consultado o conselho 
da província, respondeu afir-

mativamente o nosso pedido. 
Então, nós transladaremos os 
restos mortais de dom Pedro 
para a nossa Catedral”, anun-
ciou dom Milton.

O Conselho de Presbíte-
ros será agendada a data e 
ocasião para que o translado 
ocorra. Dom Milton ressaltou 
que esse momento será mui-
to significativo e importante 
para a história da Diocese de 
Barretos. A notícia foi aplau-
dida e muitas pessoas se emo-
cionaram.

No recente debate relativo 
aos preços dos combustíveis 
no país, existem alguns pon-
tos que devem ser levandos 
em contas, dentre os quais o 
de que alguns valores relacio-
nados a tributos são cobrados 
a mais dos proprietários de 
postos de gasolina. Exem-
plos são o que ocorrem com o 
ICMS e o PIS e Cofins.

Para exemplificar apenas o 
caso do ICMS, a Petrobrás, por 
determinação da Secretaria da 
Fazenda (Sefaz) cobra ICMS 
para que a Distribuidora venda 
aos Postos de Combustíveis, 
que por fim vendem aos consu-
midores finais. Nessa lógica, a 
Sefaz atribui por Portaria um va-
lor de pauta de ICMS, a exem-
plo, determinando que o valor 
final de venda será de R$ 4,00, 
mas na prática o valor médio de 
venda está em R$ R$ 3,50, isso 
mesmo, absurdamente mandam 
recolher mais do que é devido.

O valor do ICMS de gaso-
lina no Estado de São Paulo 
é de 25% (vinte e cinco por 
cento), então a conta é sim-
ples pegando os R$ 4,00, se 
tira R$ 3,50, restam R$ 0,50 
tirando o ICMS de 25% se 

Donos de postos de gasolina 
podem pedir restituição do ICMS 

da substituição tributária

obtém R$ 0,125 de retenção 
do ICMS retido em excesso, 
aumentando o preço do com-
bustível e do transporte em 
São Paulo, sempre às custas 
do brasileiro.

É normal que um posto de 
combustíveis venda pelo me-
nos por mês 200 mil litros de 
gasolina por mês, o que daria 
um pagamento em excesso 
de R$25.000,00. Mas, já vi 
casos de postos de combus-
tíveis que vendem mais de 
500.000 (meio milhão) de 
litros de gasolina por mês, o 
que daria R$62.500,00 pagos 
indevidamente.

De acordo com a Consti-
tuição Federal quando acon-
tecem excessos, os valores 
devem ser devolvidos prefe-
rencialmente imediatamente, 
mas como nossa burocracia 
nunca colabora com o cida-
dão, é necessária a interven-
ção judicial. A boa notícia é 
que após quase quinze anos 
de batalhas judiciais, foi obti-
da vitória na maioria dos ca-
sos referentes ao tema.

Voltando aos exemplos 
das restituições de postos de 
combustíveis, vejamos quanto 
cada posto pode pedir de volta:

Se ele vende:

Restos mortais de dom Pedro Fré serão 
trazidos para a Catedral Diocesana de Barretos

Anúncio foi feito no final da Celebração da Unidade Diocesana Dom Pedro Fré faleceu no dia 03 
de abril de 2014, aos 89 anos, no 
Hospital Frei Galvão, em Guaratin-
guetá. Foi velado na Capela São 
José do Santuário Nacional e está 
sepultado no Cemitério Santa Rita, 
em Aparecida. É natural de Tietê - 
Cerquilho (SP) e foi ordenado pres-
bítero em 21 de dezembro de 1950. 
Foi nomeado bispo para Corumbá 
(MS), pelo Papa São João Paulo 
II, em 1986, e depois transferido 
para Barretos em 1989. Foi bispo 
da Diocese de Barretos entre 1989 
e 2000. Depois, como bispo eméri-
to, Dom Pedro Fré passou a viver 
em Aparecida (SP), onde já havia 
sido pároco e reitor do Santuário 
Nacional entre os anos de 1964 e 
1979. O lema de seu episcopado 
foi “Curar os corações feridos”.
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OPORTUNIDADE
Vendo Apartamento na Praia Grande, área 
privilegiada da Vila Tupi, vista para o mar, se-
mi-mobiliado, um quarto, sala, cozinha grande, 
banheiro com box, peq. área de serviço. Ar-
mários embutidos, janelas de alumínio, cama 
casal, sofá em corino, geladeira e fogão, etc. 
R$135.000,00, condomínio R$200,00, com wi-fi 
e vaga na garagem, reservatório de água. Ligue 
(11) 98704-8805  fale com Cristina.

O curso gratuito de forma-
ção inicial em salgadeiro está 
com inscrições abertas até a 
próxima segunda-feira, 28 de 
maio, em Barretos. A ação faz 
parte do programa Super MEI 
do Sebrae-SP e as inscrições 
podem ser feitas por quem já é 
Microempreendedor Individual 
(MEI) ou, ainda, por pessoas 
que não têm empresa, mas têm 
o desejo de empreender na área.

As aulas serão realizadas 
entre os dias 6 e 15 de junho, 
das 8 às 12 horas, na Etec Co-
ronel Raphael Brandão, com 
o apoio da prefeitura e da se-
cretaria municipal de Indús-
tria, Comércio e Emprego.

A programação do curso 
inclui ensinamentos sobre a 
arte e origem dos salgados, 
receitas diversas, segurança 

alimentar e na cozinha, boas 
práticas de fabricação, tipos 
e formas de contaminação 
alimentar, ciência alimen-
tar, matéria-prima, nutrição e 
equipamentos, transparência 
de calor, nutrientes primários, 
matérias-primas, utensílios de 
culinária, estudo de custo da 
matéria-prima, mão de obra e 
precificação.

Além da parte técnica, os 
alunos participarão de ofici-
nas para aprender sobre o con-
trole do dinheiro e como ven-
der os produtos. As inscrições 
podem ser feitas no Escritório 
Regional do Sebrae-SP em 
Barretos, localizado na rua 
14, número 735, no centro, ao 
lado dos Correios, ou pelo te-
lefone 0800-570-0800.

O Super MEI é o programa 

gratuito de qualificação vol-
tado para o aperfeiçoamento 
profissional e o desenvolvi-
mento de negócios, que ofe-
rece soluções integradas de 
gestão, comportamento em-
preendedor, tecnologia, mer-
cado e acesso ao crédito.

Os MEIs formalizados que 
concluírem um curso do Su-
per MEI têm ainda acesso ao 
Programa Juro Zero Empreen-
dedor, que prevê empréstimos 
de R$ 1 mil a R$ 20 mil para 
capital de giro ou aquisição 
de equipamentos, ferramentas 
e outros produtos para o exer-
cício das atividades.

O prazo de pagamento do 
empréstimo é de 36 meses, 
com carência de seis. Para os 
empreendedores que pagarem 
em dia, o juro é zero.

Os Cartórios de Regis-
tro Civil do Estado de São 
Paulo já estão autorizados 
a realizar a alteração de 
nome e sexo no registro de 
nascimento de transgêne-
ros e transexuais. Publica-
do no Diário Oficial na úl-
tima segunda-feira (21), o 
Provimento nº 16/2018 da 
Corregedoria Geral da Jus-
tiça do Estado de São Paulo 
padroniza os procedimentos 
em unidades do Estado, dan-
do efetividade à decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) com relação à Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade nº 4.275/DF.

A publicação da norma 
padroniza o atendimento 
em Cartórios de todo o Es-
tado, uma vez que, até en-
tão, em razão da ausência 
de ato normativo sobre os 

Curso gratuito de salgadeiro está 
com inscrições abertas em Barretos 

até a próxima segunda-feira
Aulas serão realizadas de 6 a 15 de junho; ação faz 

parte do programa Super MEI do Sebrae-SP

Cartórios de SP já podem alterar 
nome e sexo de transgêneros 

na certidão de nascimento
Publicação de norma estadual padroniza atendimento em cartórios de todo 
o Estado, que passa a ser o terceiro a regulamentar o procedimento no país

COMO DEVE SER FEITO
De acordo com o Provimento, podem realizar a alteração diretamente em Cartórios pessoas 

maiores de 18 anos que tenham capacidade de expressar sua vontade de forma inequívoca e 
livre. O(a) interessado(a) deve se dirigir a qualquer um dos Cartórios de Registro Civil do Estado, 
preencher pessoalmente o requerimento de alteração (o modelo está previsto no Provimento) e 
apresentar os seguintes documentos: RG; CPF; Titulo de Eleitor; certidões de casamento e de nas-
cimento dos filhos, se existirem; e comprovante de residência. Além destes documentos, também 
devem ser apresentadas certidões dos Distribuidores Cíveis e Criminais da Justiça Estadual e da 
Justiça Federal, e Certidão de Distribuição da Justiça do Trabalho, dos domicílios da parte reque-
rente, pelo período de dez anos, ou pelo período em que tiver completado a maioridade civil se 
for inferior a dez anos. Feita a alteração na certidão de nascimento, o cidadão deverá providenciar 
a mudança do nome e gênero nos demais documentos junto aos respectivos órgãos emissores. 
Uma nova alteração do nome e/ou sexo somente será possível via judicial.

procedimentos a serem ado-
tados pelas unidades, cabia a 
cada titular realizar ou não o 
procedimento, assim como a 
indicação dos documentos a 
serem solicitados ao cidadão.

Com a publicação, São 
Paulo passa a ser o terceiro 
estado da federação a norma-
tizar a atuação dos cartórios 
diante da decisão do STF, de 
março deste ano, e a permitir 
a alteração independentemen-
te de autorização judicial.

“A publicação desse pro-
vimento é muito importante, 
pois vamos conseguir recep-
cionar os pedidos sem a ne-
cessidade de uma apreciação 
judicial. A regulamentação 
da matéria, por meio do pro-
vimento estadual dará mais 
credibilidade e segurança tan-
to para usuário quanto para o 
próprio cartório dar andamen-
to a essa alteração”, afirma o 
presidente da Arpen/SP, Gus-
tavo Renato Fiscarelli.

Sete animais são capturados 
na Avenida Ibirapuera

O serviço de captura de 
animais a prefeitura de Bar-
retos recolheu na tarde de 
quarta-feira, 23, sete animais, 
entre bois e vacas, que esta-
vam soltos na Avenida Ibira-
puera causando transtornos a 
população, com alto risco de 
acidente de trânsito.

Coordenado pela secreta-
ria municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, a equipe de 
captura de animais informou 
que vai intensificar o traba-
lho na região desta avenida 
e também em outro ponto da 
cidade, nas imediações dos 
bairros Jardim Anastácio, San 
Diego e Planalto.

“Temos recebido muitas 
denúncias de moradores dos 
bairros Jardim Anastácio, San 
Diego e Planalto, mas também 
temos encontrado dificuldade, 
pois quando chegamos no lo-
cal, os proprietários de animais 
avisam uns aos outros e saem 
recolhendo antes da nossa 
captura”, informou o secretá-
rio municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, Marco Antô-
nio Carvalho Ferreira.

As denúncias podem ser 
feitas pelo telefone 3324-1011 
de segunda a sexta, das 7 às 17 
horas, e no 99773-7277 no pe-
ríodo fora desse horário e aos 
finais de semana e feriados.



BARRETOS, 25 de maio de 2018 A informação com precisão e credibilidadeA Cidade
BARRETOS E REGIÃO

8

Barretos

VÔLEI ADAPTADO PARA TERCEIRA IDADE
Data: sábado, 26 de maio, às 8h

Local: Ginásio do Rochão
Jogo: Barretos x Matão

Competição: 7ª Copa da Liga Regional
FUTEBOL SUB 15

Data: sábado, 26 de maio, às 9h30
Local: Estádio “Antônio Gomes Martins Cabeça”

Jogo: BEC – SMEL x Votuporanguense
Competição; Campeonato Paulista Sub 15

BASQUETEBOL
Data: domingo, 27 de maio, às 10h30

Local: Clube Monte Líbano, em Rio Preto
Jogo: Barretos x Cedral             

Competição: 8ª Copa Monte Líbano

SECRETARIA DE ESPORTES AGENDA DIVERSAS COMPETIÇÕES PARA O FINAL DE SEMANA

APAB Sub 17 enfrenta Osasco nesta sexta-feira

A equipe de basquetebol 
feminino Sub 17 da APAB 
(Associação de Pais e Amigos 
do Basquetebol), de Barretos 
(foto acima), enfrenta o Osas-
co, nesta sexta-feira, 25, às 
17 horas, no Centro de Trei-
namento Bradesco, naquela 
cidade, em jogo válido pelo 
Campeonato Paulista.

Estão convocadas para a 
partida as jogadoras Giovanna 
Juzzo, Giovana Tarifa, Laís, 
Vitória, Luara, Isis, Gabriela, 
Melissa, Bel, Stéfani, Ana Lara 
e Marina. Técnica: Cíntia Alves 
de Almeida. Auxiliar: Décio 
Balbino. A delegação viajou na 
manhã desta sexta-feira, com a 
saída marcada para as 6h.

Na competição, que dispu-
ta com apoio da prefeitura de 
Barretos, por meio da secretaria 
municipal de Esportes e Lazer, a 
APAB jogou três vezes e soma 
duas vitórias. Na última terça-
-feira (22), o time Sub 13 (foto 
abaixo) jogou com Ribeirão Pre-
to, no Clube Recreativa daquela 
cidade, perdendo por 47 a 45.




