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“LANÇAMENTO DE PRÉ-CANDIDATURA DE LULA É ESPERANÇA PARA O POVO” - “Antes que os brasileiros esqueçam a política por um mês,
a agência PT de Notícias distribuiu uma extensa nota oficial para que o mundo todo, lembre um pouquinho do país que, por trinta dias, vai fazer de
conta que não vive problemas internos e externos, que o paraíso é “logo aqui” e não na Rússia, e que, caso a seleção brasileira vença a Copa do
Mundo, tudo o que nos atormenta seja varrido para debaixo dos tapetes de Brasília. ”
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Saque de cotas do PIS/Pasep para todas as
idades começa na próxima segunda-feira
Tem direito ao saque servidores públicos e pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1971, quando o PIS/Pasep foi criado, até 1988
O governo federal sancionou nessa quarta-feira (13), a
lei para liberação de saques do
fundo do PIS-Pasep que deve
injetar na economia R$ 39,3 bilhões e deve beneficiar cotistas
de todas as idades, que trabalharam entre 1971 e 1988. Essa
ação deverá beneficiar cerca de
28,7 milhões de pessoas.
Segundo a Agência Brasil, tem direito ao saque servidores públicos e pessoas
que trabalharam com carteira assinada de 1971, quando
o PIS/Pasep foi criado, até

1988. Quem contribuiu após
4 de outubro de 1988 não tem
direito ao saque.
A partir da próxima segunda-feira (18) até o dia 28 de setembro, qualquer pessoa titular de
conta do PIS/Pasep ou seu herdeiro podem sacar os recursos.
Quem puder aguardar para resgatar o dinheiro a partir de agosto, poderá ganhar um pouquinho
a mais, pois o reajuste dos valores nas contas para o exercício
2017/2018 será feito em julho.
No exercício passado, o reajuste foi de 8%.
Página 5

As Irmãs do Educandário
Sagrados Corações confirmaram a realização do Juninão do
Educandário, uma festa típica do
mês de junho para toda família.
O evento acontece no próximo
sábado, dia 23, na quadra do
educandário, na esquina da avenida 19 com a rua 8. O Juninão
oferecerá comidas e bebidas típicas do gênero junino, alegria,
confraternização e harmonia.
PADROEIRO
Também a Paróquia São João
Batista está preparando sua Festa
do Padroeiro, na sede da igreja,
no bairro Zequinha Amêndola. A
festa começa no próximo dia 21
e segue até o dia 24, segundo o
coordenador, Padre Antônio.

Copa do Mundo Fifa 2018
Escolas Estaduais não terão
aulas durante os jogos do Brasil
As escolas da rede estadual
de ensino não terão aulas nos
períodos em que acontecerem
os jogos da seleção brasileira
na Copa do Mundo da Rússia.
A determinação é baseada em
decreto do governador Márcio
França, sobre o funcionamento das repartições públicas durante os jogos do Brasil.
Segundo o decreto, nos dias
em que os jogos da seleção
acontecerem na parte da manhã,
o expediente nas repartições

públicas do estado terá início a
partir das 14 horas. Já nos dias
em que os jogos se realizarem
no período da tarde, o expediente se encerrará às 12 horas.
POUPATEMPO
O Poupatempo informa
que o expediente, também,
será parcial nos dias de jogos
da seleção brasileira na Copa
do Mundo. O local seguirá os
horários de funcionamento, de
acordo com as repartições públicas estaduais.

Prefeitura altera horário
de funcionamento
durante a Copa do Mundo
Em ordem de serviço
assinada pelo prefeito Guilherme Ávila e emitida no
mês passado, ficam alterados os horários de funcionamento das repartições municipais durante os jogos do
Brasil na Copa do Mundo.
Nos dias 22 e 27 de junho
o horário de trabalho dos servidores será ininterrupto: no
dia 22 será das 11h30 às 17
horas e no dia 27, das 8 às 14
horas. No dia 22 de junho,
o Brasil enfrentará a Costa Rica em partida marcada
para as 9 horas. No dia 27, às
15 horas, a seleção brasileira
jogará contra a Sérvia.
No dia 22 de junho, próxi-

ma sexta-feira, os servidores
da Educação atuarão sem alteração de horário e no dia 27 até
as 14h30. Já o expediente ao
público também não terá alteração dia 22 e prossegue até 14
horas no dia 27. A secretaria de
Saúde atenderá no dia 22 das
11h30 às 17 horas e até 14 horas no dia 27 de junho.
UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE
Segundo a publicação, a
Unidade Básica de Saúde do
bairro Marília atenderá a partir das 11h30 no dia 22 com
funcionamento normal no
período noturno. No dia 27,
o funcionamento será até 14
horas, sem alteração à noite.

Educandário prepara
Juninão para o dia 23

Projeto Guri faz show com
manifestações culturais de Barretos
O Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro,
mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo –
promove a “Tarde de Tradições
Culturais”, nesta sexta-feira,
15, das 14 às 17 horas, no Teatro Jorge Andrade, no campus
do Unifeb, em Barretos.
O evento prevê a apresentação de alunos de Catira e
coral do Polo Barretos, juntamente com o Grupo de Referência de Franca – Camerata
de Cordas Dedilhadas.
Gratuita e aberto ao público, a “Tarde de Tradições”
resgata uma manifestação histórica da região, a Catira, e
mostrará as crianças do polo
Barretos dançando a música

Caixa está
recebendo
pré-cadastrados
para Residencial
São Francisco
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Pagode em Brasília. Em seguida, os alunos do GR apresentarão as faixas Escravos de
Jó, Pouti-Pourri de Pagodes,
Qui Nem Jiló, Pedacinhos do
Céu, A Chamada e Pablo.
Com o objetivo de inte-

grar o Projeto Guri com outras manifestações culturais
locais, a apresentação contará também com os grupos Folia de Reis Sagrada Família e
Grupo Olimpiense de Danças
Parafolclóricas.

Exposição “Castelo Rá-Tim-Bum” chega
a Ribeirão Preto no dia 28 de junho
A mostra temática do Castelo Rá-Tim-Bum, no Shopping
Iguatemi Ribeirão Preto, será aberta ao público no dia 28 de
junho. Toda a magia e a nostalgia do seriado, exibido pela TV
Cultura na década de 1990, estarão presentes nos mais de 20
cenários que serão recriados, com o máximo de detalhes, em
uma área de aproximadamente 500 metros quadrados, no piso
superior do empreendimento. O porteiro receberá todos os visitantes. Nos ambientes, eles se encontrarão com a cobra Celeste em sua árvore, o Gato Pintado na biblioteca, além de ver o incrível quarto do Nino e da feiticeira Morgana. A sala de música, o esgoto onde
moram os personagens Mau e Godofredo, e muitos outros cenários também poderão ser vistos pelos
fãs. Na capital paulista, mais de 800 mil visitantes passaram pela exposição, que atraiu 100 mil pessoas
em Campinas. Ribeirão Preto é a segunda cidade do interior do Estado a receber a mostra.

Associação Rosário
oferece atividades
e cursos gratuitos
para crianças,
adolescentes e idosos
A Associação Beneficente Nossa Senhora do Rosário está com
as inscrições abertas para diversos
cursos e atividades voltados para
crianças, adolescentes e idosos.
Para crianças e adolescentes com
idades entre 4 e 17 anos, a associação oferece as atividades de Capoeira e Zumba, além de cursos de
Violão, Inglês, Informática e Pintura
e Biscuit. Para a terceira idade, idosos com idade acima de 60 anos, a
associação oferece cursos de Violão, Patchwork, Crochê, Bordado,
Artesanato em Pedraria, Inglês e Informática, além de atividades de Oficina Resgatando a História, Oficina
da Memória, Lian Gong, Fisioterapia
Funcional, Alongamento, Dança de
Salão, Dana Sênior, Zumba e Yoga.
Os cursos e atividades são gratuitos
e ministrados na sede da associação, localizada na Rua Dr. Riolando
Prado, nº 183, bairro Nogueira, e o
telefone para mais informações é o
(17) 3325-1240.
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Editorial

“Lançamento de pré-candidatura
de Lula é esperança para o povo”
Antes que os brasileiros esqueçam a política por um mês, a agência PT de Notícias distribuiu uma extensa nota
oficial para que o mundo todo, lembre um pouquinho do país que, por trinta dias, vai fazer de conta que não
vive problemas internos e externos, que o paraíso é “logo aqui” e não na Rússia, e que, caso a seleção brasileira
vença a Copa do Mundo, tudo o que nos atormenta seja varrido para debaixo dos tapetes de Brasília.
Segue a nota para quem,
ainda, tenha um tempinho
livre antes da estréia da seleção brasileira, raciocine,
sobre o vem após 15 de julho,
quando o brasileiro retome
sua realidade.
“Unido, PT não foge à
missão de fazer tudo a seu alcance para levar de volta ao
Palácio do Planalto o melhor
presidente que o Brasil já teve
O que se viu em Minas
Gerais na sexta-feira (8) não
acontece todo dia. A bem da
verdade, quase nunca acontece. Neste dia 8 de junho
de 2018, Contagem (MG) se
transformou na capital brasileira da Esperança. Abarcou
toda a gente do Brasil, todos
os sotaques e as cores do país,
e um só um desejo: Lula Livre, Presidente do Brasil.
O Partido dos Trabalhadores lançou nesta sexta (8) a
pré-candidatura de Lula à Presidência da República. Faltou
espaço para tanta gente e tanta emoção no auditório com
2.000 lugares onde o evento
aconteceu.
Não faltou ninguém do PT:
estavam lá governadores da

sigla, os líderes das bancadas
parlamentares, a presidenta do
partido, senadora Gleisi Hoffmann, o ex-prefeito e coordenador do Programa Lula de
Governo, Fernando Haddad, a
presidenta eleita Dilma Rousseff, dentre outros.
Mas uma ausência foi
sentida. Lula é preso político. Porém, sua voz não pode
ser aprisionada e ele falou
novamente para as pessoas
através da presidenta Dilma,
que leu o Manifesto ao Povo
Brasileiro, um documento
histórico escrito pelo próprio ex-presidente.
“Quando ficou claro que
iriam me prender à força, sem
crime nem provas, decidi ficar no Brasil e enfrentar meus
algozes. Sei do meu lugar na
história e sei qual é o lugar
reservado aos que hoje me
perseguem. Tenho certeza de
que a Justiça fará prevalecer a
verdade”, afirmou.
“Nas caravanas que fiz recentemente pelo Brasil, vi a
esperança nos olhos das pessoas. E também vi a angústia
de quem está sofrendo com a
volta da fome e do desempre-

go, a desnutrição, o abandono
escolar, os direitos roubados
aos trabalhadores, a destruição das políticas de inclusão
social, constitucionalmente
garantidas e agora negadas na
prática. É para acabar com o
sofrimento do povo que sou
novamente candidato à Presidência da República”, disse
Lula, tendo ao seu lado os fatos e milhões de brasileiros.
Porta voz do ex-presidente,
Gleisi Hoffmann afirmou que
apenas com o retorno de Lula
a pacificação do Brasil estará
garantida. “Lula é a grande liderança popular deste país. Ele
é o único que pode garantir a
pacificação do Brasil. Ninguém tem a relação que Lula
tem com o povo brasileiro.
Disseram que o mercado tem
medo de Lula ser presidente.
Mas temos que avisar a eles
que no Brasil tem povo e é ele
quem é prioridade”.
O coordenador do plano
de governo, Fernando Haddad, afirmou: “A história pode
demorar, mas ela faz justiça.
Não podemos defender o Lula
só porque ele é o maior político vivo. Temos que defender

o indivíduo, o homem que
está preso injustamente”.
O ex-prefeito de São Paulo está certo. O povo sabe que
ele está certo, por isso quer
Lula livre e presidente, como
mostram todas as pesquisas,
como mostraram as mais de
2.000 pessoas que estiveram
em Contagem.
O lançamento da pré-campanha de Lula nesta sexta-feira
(8), em Minas Gerais, foi uma
lufada de esperança no horizonte sombrio do Brasil pós golpe,
com uma força tal que rompe a
objetividade, não se explica em
palavras de repórter”.
Talvez as palavras de outro
mineiro, talvez o maior poeta do
Brasil, possam melhor traduzir o
que se viu em Contagem neste
dia 8 de junho de 2018.
“Uma flor nasceu na rua!
Passem de longe, bondes,
ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto.
Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto
que uma flor nasceu. Furou
o asfalto, o tédio, o nojo e o
ódio”. Viva Lula Livre presidente do Brasil”.

Opinião

Educação se constrói fora do gabinete

EXPEDIENTE

Sempre acreditei que para
ter uma educação de qualidade é necessário ouvir alunos,
professores e todos os servidores. Apenas conhecendo
as dores que afligem aqueles
que estão nas escolas, seja
atendendo as demandas ou
recebendo o ensino, é que poderemos garantir as condições
necessárias para o desenvolvimento dos nossos estudantes.
Escutar os jovens também
dá a eles a oportunidade de
trabalhar competências muito
importantes para cidadãos do
século XXI, como a responsabilidade e o engajamento.
Por essa razão, desde que
assumi a Secretaria de Educação do Estado de S. Paulo,
por determinação do governador Márcio França, tenho
incentivado a organização
de grêmios estudantis e me
aproximado dos representantes dos alunos.
Já tivemos a oportunidade
de nos encontrar com mais de
1.200 estudantes gremistas
para conversar sobre a utilização de recursos em Educação e sobre as necessidades
urgentes em suas escolas, do
ponto de vista deles.
São momentos de troca
muito ricos, dos quais, além
de compreender um pouco
mais da realidade das nossas
escolas, saímos revigorados
ao perceber que temos uma
juventude engajada, que quer
participar ativamente da consDiretora Geral
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» COCORICÓ POLÍTICO NO LEGISLATIVO
“Aqui não tem galinha para cantar ovo”, afirmou Otávio
Garcia (DEM) na última sessão do Legislativo barretense, ao
tecer comentários sobre a impossibilidade de interferência
de vereadores em “verba carimbada”.
» PARA CARLÃO, PREFEITO NÃO É RETARDADO
“Eu quero acreditar que o prefeito não seja tão retardado assim”. Frase do vereador Carlão do Basquete (PROS),
ao comentar na tribuna da Câmara sobre a compra de fraldas geriátricas.
» ORGANIZAÇÃO DAS MAGRELAS
A instalação de um bicicletário em torno do Restaurante
Bom Prato, localizado em frente ao Hospital do Amor, foi
solicitada pelo vereador Dutra (PSDB).
» BENEFÍCIOS CANCELADOS NESTE ANO
Vereador Euripinho (PDT) deseja que a direção da agência local do Instituto Nacional da Previdência Social informe
quantos benefícios por incapacidade foram cancelados em
perícias realizadas em 2018.
» VARRE VASSOURINHA
Informações sobre a varrição na Avenida João Batista
da Rocha foi pedida pelo vereador Betim da Comunidade (PSDB).
» REPINTAR E SINALIZAR
Vereador Fabrício Lemos (PSL) deseja que a prefeitura
repinte o redutor de velocidade e adeque a sinalização de
trânsito na Avenida 9 de julho.
» GUARIBADA NA LATRINA DA PRAÇA
Reforma no banheiro da Praça Conselheiro Antônio Prado, em frente a Estação Cultura, foi reivindicada pelo vereador Almir Neves (PSDB).
» PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
A vereadora Paula Lemos (PSB) deseja saber por
quais motivos o Instituto de Previdência do Município
não está pagando os aposentados até o último dia do mês
como de costume.
» FAXINA INTERNA NO SOPA
O presidente da Câmara, Leandro Anastácio (SD), pediu
uma limpeza interna no Conjunto Habitacional Newton Siqueira Sopa.
» XEPA SOLIDÁRIA
O vereador Paulo Correa (PR) indagou ao prefeito Guilherme Ávila (PSDB) se no município há um projeto semelhante a “xepa solidária”, que visa a doação de produtos alimentícios a entidades assistenciais de Barretos.
» APARECIDO CIPRIANO TÁ NA FOTO
A vibração do técnico Aparecido Cipriano (também vereador pelo PP) é um dos destaques da exposição fotográfica
“A Nossa Copa é a Várzea”, aberta até o próximo dia 8 de
julho, no Museu Ruy Menezes. A mostra, que retrata o campeonato varzeano, tem entrada grátis.
» LIBERAÇÃO DE HIPOTECA
Informações relativas ao termo de quitação e liberação de
hipoteca dos imóveis do bairro Christiano Carvalho foram
solicitadas pelo vereador Wilson Aparecido (PSDB).

trução de uma Educação melhor e, por consequência, de
uma sociedade mais justa.
Dando continuidade a esse
diálogo, iniciamos no mês de
maio uma série de encontros
com professores e alunos de
todo o Estado, os quais chamamos de reuniões de polo.
Até o momento foram seis
encontros, para os quais levamos toda equipe de coordenadores da pasta.
O gabinete fica à disposição de quem realmente tem a
contribuir e sabe o que é necessário alterar no “chão da escola”. Queremos dar respostas
imediatas ao que for possível
fazer. Sempre nos reunimos
com os estudantes e servidores
da nossa rede. Falamos sobre a
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
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REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
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Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas,
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos,
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

infraestrutura das escolas, programas, projetos em desenvolvimento e, também, escutamos
críticas e sugestões.
Estão previstas ainda nove
reuniões de polo, em outras localidades. Pretendemos finalizar
esses encontros até 1º de julho.
Eu e toda a equipe da
Educação sonhamos com
uma sociedade mais justa e
acreditamos que ela só é pos-

sível por meio de uma educação de qualidade, em que todos sintam-se partícipes. Por
isso, seguimos trabalhando
junto com professores, coordenadores, supervisores de
ensino, diretores, dirigentes
e alunos para que, enfim, os
sonhos sejam possíveis.

» ALMEJA UMA VAGA NA ASSEMBLÉIA
O médico e ex-vereador Munir Daher está bem cotado
para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa Paulista.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Todos contra todos - o
Ódio nosso de cada dia”, de Leandro Karnal, publicado pela
editora Leya CP.

João Cury
Secretário da Educação do
Estado de São Paulo
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PENSAMENTO DA SEMANA: “E nunca se esqueça: Mesmo nos dias mais difíceis da sua vida, Deus cuida de você!” (Cecília Sfalsin)

Rodrigo Andrade, formado em Educação Física e estudante de
Massoterapia, completou seus 27 anos quarta-feira (13), e comemorou a data com seus amigos em happy hour em um bar da cidade. O
carinho ficou por conta do filho Gabriel, da mãe Ângela Maria e dos
irmãos Roberto e Helton. Parabéns!!!

Ontem (14) foi dia de cantar parabéns para Gustavo Grecco,
que brindou idade nova com os amigos e família. Sucesso!!!

Amanhã (16) é dia de festa em torno de Renata Maia, a alegria e bom
humor em pessoa. Ela comemora mais um aniversário e esse ano tem
um presente especial, a neta Lis. As felicitações e carinho ficam por
conta do marido Paulo (foto), dos filhos Vinícius e Paula, da nora Flaviane, do genro Raphael, dos familiares e amigos. Tudo de bom!!

Os mimos e paparicos evidentes na foto, deixa bem claro de quem
vai ser o melhor presente que Simone Tedesco vai ganhar amanhã
(16) em comemoração do seu aniversário, de sua filha Vitória, e
também do marido Laercio. Os cumprimentos ficam por conta dos
amigos e familiares. Felicidades!!! (foto: arquivo pessoal)

Uma pessoa alto astral e quando está por perto as gargalhadas são
garantidas, esse é Cleiton Matos, que além de tudo se tornou um tio
bastante coruja, festeja idade nova amanhã (16) ao lado de amigos,
recebendo o carinho dos familiares, e de Maykom Douglas. Parabéns!!!

O bom filho a casa torna. Depois de uma temporada defendendo a
camisa do Società Sportiva Lazio em Roma na Itália, Luiz Felipe Ramos
está de volta ao Brasil. Durante as férias ele mata saudade da Mãezona,
Patrícia Ramos e dos irmãos, João, Gabriel e Miguel, que moram em Colina SP. Luiz Felipe tambem vem a Barretos, passar bons momentos com
o pai Silvio Marchi e o irmão Caio.O zagueiro do Lazio pretende ficar 20
dias na terra natal descansando e revendo familiares e amigos.

Flash no casal, Ana Paula e Eduardo, que foram clicados
em clima de romantismo, curtindo a festa junina do Rio
das Pedras Country Club final de semana desses. Sucesso!!!

Destaque para Daniel Freitas, que nesse ano completa 10 anos como
Body Piercer, e atua na Planet Tattoo, uma profissão que ele tem muito carinho e prazer no que faz. É isso aí!!! (foto: arquivo pessoal)

Terça-feira (12), dia dos namorados, teve jantar romântico entre o
casal Nereu e Ana Carolina, em restaurante da cidade. Sucesso!!!
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Vereador defende debate da
João Mulata propõe implantação de
para evitar colapso
“Bueiros Inteligentes” no município previdência municipal
segunda-feira (11), da Câmara aposentam e passam de contri-

Foto mostra modelo de
bueiros instalados na
cidade de São Paulo

“Com a finalidade de prevenir o acúmulo de águas e enchentes em algumas vias de nossa
cidade, o escoamento das águas
pluviais é fundamental. Mas evitar que o lixo, lançado nas vias
urbanas, cheguem aos córregos,
também é fundamental”.
Com estas justificativas, o
vereador João Mulata (PSDB)
apresentou requerimento ao
prefeito Guilherme Ávila, solicitando a viabilização e execução de um novo projeto, para
a remodelação dos bueiros ou
“Bocas de Lobo” no município.

O novo projeto, tal qual como
foi implantado na capital paulista, apresentado por João Mulata,
prevê a instalação de um mecanismo no interior dos bueiros,
composto por uma caixa coletora
de material termoplástico, semelhante a uma peneira, que permita a passagem da água, enquanto
retém o material sólido.
A importância desse projeto, segundo o vereador, é evitar
o acúmulo de água das chuvas
em algumas vias da cidade,
agravado pelo mau escoamento das águas pluviais, devido à

obstrução ou entupimento das
bocas de lobo e galerias pluviais, na maioria das vezes por
lixo, folhas e podas de árvores
lançado nas ruas, entre outros
tipos de entulhos, que são levados pela enxurrada e acabam parando nos bueiros.
“As caixas coletoras farão a
retenção do lixo, facilitando a
limpeza dos bueiros e galerias,
evita a poluição dos córregos
e rios, diminuindo a frequência da necessidade de limpeza,
trazendo economia aos cofres
públicos”, frisou João Mulata.

Paulo Correa informa que regional do INSS
confirmou mutirão de perícias em Barretos
Tempo para realização de perícia reduziu de 105 dias para 32 dias

Em resposta ao requerimento do vereador Paulo
Correa (PR), quanto a falta de
médicos para a realização de
perícias em Barretos, o gerente
regional do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) Bruno Veroneze Fernandes, informou que o município possui
2 médicos lotados e que, em
abril deste ano, foi realizado
uma reorganização na agenda,
considerando a demanda da
agência, com a finalidade de
diminuir o tempo de espera do
atendimento pericial.
“Desde de maio, peritos
médicos de outras agências de
nossa regional foram convidados a participar de mutirão

em Barretos, para minimizar o
lapso temporal de espera para
o atendimento. Com o trabalho, o tempo reduziu de 105
dias para 32 dias. Vale ressaltar que o trabalho está sendo
possível, diante da disponibilidade dos peritos em realizar
o deslocamento”, disse Bruno
Veroneze Fernandes.
O vereador Paulo Correa
destacou o trabalho dos vereadores Raphael Oliveira e dr.
Almir Neves, que se empenharam no assunto, questionando a gerência do INSS a
respeito das perícias médicas

no município e ressaltou que
o instituto segue sofrendo
com o déficit de funcionários. Segundo o INSS, faltam
8.905 servidores em agências
da Previdência.
“A falta de servidores em
agências do INSS já começa a
comprometer os atendimentos
em todo o país. No ano passado 1.869 servidores se aposentaram e a previsão do INSS
é que as saídas permaneçam
em 2018. Atualmente, 3.557
servidores em todo o país têm
condições de aposentadoria”,
declarou Paulo Correa.

“O regime de previdência
municipal de Barretos está extremamente desequilibrado.”
A frase é do vereador Raphael
Dutra (PSDB) se referindo ao
desequilíbrio econômico do
IPMB (Instituto de Previdência do Município de Barretos).
Requerimento de sua autoria,
apresentado na sessão da última

Municipal de Barretos, pede a
constituição de Comissão Especial para debater e analisar os
problemas e soluções do IPMB.
De acordo com o vereador, as condições econômico/
financeiras do IPMB é bastante comprometedora, com
desequilíbrio entre receita e
despesa, gerando déficits que
aumentam assustadoramente,
podendo inviabilizar a situação de autosustentabilidade.
“E a tendência é que essa disparidade aumente, pois, todos os
meses funcionários públicos se

buintes a usuários dos recursos
do instituto”, aponta Dutra.
A atual situação do IPMB
tem gerado insegurança e intranquilidade aos aposentados
e pensionistas, assim como
aos servidores da ativa, cujas
contribuições são descontadas e devem ser recolhidas, na
expectativa de uma aposentadoria digna, diz o requerimento. Para Dutra, “a proposta de
debate busca um novo modelo
de gestão, com o objetivo de
dar sustentabilidade ao IPMB
pelas próximas décadas.”

SOBRE O INSTITUTO
O IPMB (Instituto de Previdência do Município de Barretos) foi criado pela lei municipal 2678/1992, na gestão do prefeito Ibraim Martins
da Silva. É uma autarquia com personalidade jurídica de direito público interno, que possui autonomia financeira e administrativa, prestando serviço social autônomo, vinculado ao Município de Barretos.

Mutirão de Limpeza é realizado nas
áreas externas do conjunto Luiz Spina
Uma parceria entre a secretaria municipal de Agricultura e
Meio Ambiente e o SAAE, possibilitou a realização do “Mutirão
de Limpeza” nas áreas externas
do Conjunto Habitacional Luís
Spina. O SAAE é responsável
pelo gerenciamento do contrato
da empresa Seleta, que realiza a
coleta de lixo em Barretos.
Os serviços contemplaram
a retirada de lixo, capina, raspagem, limpeza dos terrenos
e prédios públicos. A ação
contabilizou a retirada de 64
toneladas de lixo do local.
“É preciso a conscientização

de todos. O mutirão é uma ação
imediata e de grande auxílio aos
moradores, mas cabe a todos zelar pela conservação do espaço”,
destaca Marco Antônio de Carvalho Ferreira, secretário municipal
de Agricultura e Meio Ambiente.

O mutirão é uma ação de
saúde pública, uma vez que o
lixo, mato e sujeira acumuladas, se tornam um ambiente
propício para animais peçonhentos, mosquitos e animais
que possam transmitir doenças.
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Caixa e BB divulgam calendário
de saques de cotas do PIS/Pasep

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (BB)
divulgaram na última quarta-feira (13) o calendário de
saques das contas inativas
dos fundos dos programas de
Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep).
Antes, o presidente Michel
Temer sancionou a lei e assinou
o decreto que regulamentam os
saques, que agora poderão ser
feitos por todas as pessoas que
tem direito ao benefício, e não
apenas para cotistas com 60
anos ou mais, como vigorava
na regra anterior.
AGENDA
Com início na próxima segunda-feira (18), cotistas do
PIS/Pasep com idade a partir
de 57 anos poderão procurar
as agências do BB e da Caixa
para sacar o benefício. Essa
primeira etapa vai até o próximo dia 29 de junho. Depois
disso, os pagamentos serão interrompidos, entre os dias 30
de junho e 7 de agosto, período
em que são aplicadas as correções monetárias do exercício
2017/2018 sobre o benefício.
No ano passado, por exemplo, o reajuste nos saldos foi

de 8,9%. Nesse caso, segundo
os bancos, quem puder esperar
para sacar a partir de 8 de agosto, receberá um valor superior
ao que está na conta atualmente.
A janela de saques do
PIS/Pasep vai até o dia 28
de setembro, mas apenas
para trabalhadores com até
59 anos. Aqueles que tem 60
anos ou mais, seguem valendo as regras que já estavam
em vigor, que permitem o
saque do benefício a qualquer tempo, inclusive após o
fim de setembro.
REGRAS DO BB
De acordo com o Banco do
Brasil, responsável pelo pagamento dos saldos do Pasep, que
beneficia servidores públicos,
caso o cotista não seja correntista ou poupador do BB e possuir
saldo de até R$ 2,5 mil, ele poderá realizar a transferência da
sua cota via transferência eletrônica direta (TED) para conta de
sua titularidade em outro banco,
sem nenhum custo. A operação
poderá ser feita nos terminais de
autoatendimento do BB ou na
internet (www.bb.com.br/pasep).
No mesmo portal na internet, os cotistas poderão
conferir o quanto possuem de

saldo na conta inativa. Para
quem tiver saldo superior a
R$ 2,5 mil, os saques poderão
ser realizados nas agências do
banco, bastando que o cotista
apresente documento oficial
de identificação.
REGRAS DA CAIXA
O saque das cotas do PIS,
que beneficia trabalhadores do
setor privado, será efetivado
após a confirmação do direito
nas agências da Caixa. Os pagamentos das cotas com valor até
R$ 1,5 mil podem ser realizados
no autoatendimento da Caixa
apenas com a Senha Cidadão,
sem a necessidade do Cartão
do Cidadão, ou com Cartão Cidadão e senha nas unidades lotéricas e Caixa Aqui, mediante
apresentação de documento oficial de identificação com foto.
Os saques de valores até
R$ 3 mil podem ser feitos com
Cartão do Cidadão e Senha
Cidadão no autoatendimento, unidades lotéricas e Caixa
Aqui, com documento de identificação oficial com foto.
Os valores acima de R$ 3 mil
devem ser sacados nas agências,
mediante apresentação de documento oficial de identificação
com foto. A Caixa ainda orienta

que os trabalhadores consultem
o site www.caixa.gov.br/cotaspis para serem direcionados à
melhor opção de pagamento,
antes de se dirigirem a um dos
canais oferecidos.

HERDEIROS
No caso de cotistas falecidos, o beneficiário legal poderá sacar o PIS/Pasep na Caixa
ou no BB. Para isso, ele deve
se apresentar nas agências da

respectiva instituição financeira
portando documentos oficiais
de identificação e comprovação
da sua condição de herdeiro do
cotista que tem saldo a receber.
(Fonte: Agência Brasil)
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50ª ExpoAgro Barretos confirma nova data e mais atrações
Com dez dias de evento,
o Jubileu de Ouro da Exposição Agropecuária de Barretos,
evento que inspirou a criação
da Festa do Peão de Barretos,
acontecerá de 20 a 29 de julho, no Recinto Paulo de Lima
Correa, com intensa programação que une agricultura,
pecuária e entretenimento.
A ampliação do evento e a
nova data agendada, em virtude do movimento nacional
dos caminhoneiros, possibilitou à comissão organizadora
(formada por pecuaristas, entidades da classe e com apoio
do poder público municipal),
captar a participação de novos
parceiros e incrementar a programação de palestras e ações
para o segmento.
Entre as novidades da programação do evento está o
show da dupla sertaneja Carreiro & Capataz, confirmado
para a noite do dia 20 de julho,
num oferecimento da prefeitura de Barretos como parte das
comemorações de reinauguração do Recinto Paulo de Lima
Correa, abrindo oficialmente a

ExpoAgro 2018, que oferecerá
mais de 50 atrações gratuitas.
A programação contará
também com exposição e julgamento de 600 animais, entre
bovinos e equinos, provas cronometradas de Três Tambores
e Ranch Sorting, montaria em
carneiros, concurso cultural de
música raíz – “Violeira Gedeão da Viola” e concurso da
Queima do Alho.
Na programação de shows
musicais, organizados pelo
grupo Tarde da Viola, haverá
apresentações de catira, palestras com especialistas da
pecuária e da agricultura, palestras com historiadoras, que
abordarão sobre a cultura barretense, apresentação do Canil da Polícia Militar, visitas
de mais de 2 mil alunos das
rede municipal de ensino e de

escolas particulares, e almoço
beneficente, ação que encerrará o evento.
O Recinto Paulo de Lima
Correa contará, ainda, com
um restaurante que oferecerá
comida típica, pratos executivos e bebidas, e feira comercial, com participação de empresas de diversos segmentos.
De acordo com José Jesus
Faria, pecuarista e presidente
da comissão organizadora do
evento, a nova data beneficiará ainda mais o retorno e valorização da ExpoAgro, que
busca estar, em breve, entre os
principais eventos do setor no
Estado, através do intercâmbio dos setores e geração de
negócios, ocupando a terceira
posição, seguida da AgriShow,
realizada em Ribeirão Preto, e
Feacoop, de Bebedouro.

A 50ª Exposição Agropecuária é uma realização da Comissão Organizadora da ExpoAgro, presidida pelo pecuarista José Faria, Sindicato Rural do
Vale do Rio Grande e conta com o apoio integral da Prefeitura Municipal de
Barretos, Governo do Estado de São Paulo, Sebrae, além das empresas Minerva Foods, Coopercitrus, LS Dimas Tratores, Ouro Fino Saúde Animal, Savegnago, Usina Guarani, Cia do Sal, Bavep, Senepol 3G, Supermercado Manolo, Imobiliária Renato Peghim e Jardim Botânico. (Foto: André Monteiro)

Nota Conjunta do Sindicato dos
Delegados de Polícia do Estado de São
Paulo e da Associação dos Delegados de
Polícia do Estado de São Paulo
“Uma sociedade que reclama com razão da insegurança pública que a assola
cotidianamente é mais livre
da criminalidade quando
quem cuida da segurança exerce seu ofício com
a tranquilidade necessária
para focar exclusivamente
em suas atribuições e prerrogativas. Dada tal situação,
é esperado que a carreira policial torne-se mais atraente
ao que intenciona ingressar
na instituição a fim de promover a continuidade do
bom trabalho que os da ativa
já realizam. Mas não é bem
isso o que ocorre hoje no estado de São Paulo.
Após décadas de sucateamento a que foi submetida
a Polícia Civil do Estado de
São Paulo, o que se vê em terras bandeirantes é o pior salário de Delegado de Polícia
do país, um déficit inadmissível de mais de 12 mil cargos
e incontáveis outros reveses
que transformam a polícia judiciária paulista num emaranhado de heróis que, mesmo
contra todos os problemas,
ainda realizam a melhor Polícia Civil da América Latina.
Não se pode mais esperar
para devolver aos Delegados
de Polícia paulistas a dignidade e o respeito que estão de
fato inseridos em sua tranquilidade financeira, através de
salários justos e apropriados
às responsabilidades do cargo
e à importantíssima função
que desempenham na esfera
social, ao serem, sem nenhuma dúvida, os primeiros garantidores dos direitos funda-

mentais do cidadão, no Estado
Democrático de Direito.
Delegado de Polícia faz
parte de carreira jurídica, de
nível superior e altamente
complexa. É preciso, portanto, atribuir a compatibilidade
dos vencimentos à sua natureza, ao grau de responsabilidade e à complexidade do
cargo, como determina a própria Constituição, em seu artigo 39, § 1º, I. Sob o ponto de
vista remuneratório, deve ser
tratada de maneira simétrica
às demais carreiras jurídicas
do mesmo estado. Em vez
disso, em diversos exemplos
de distorções, carreiras não
jurídicas são mais bem remuneradas que a de Delegado de
Polícia, em São Paulo, e até
mesmo carreiras de nível médio, na União.
É mais do que acertada
a preocupação da sociedade
quando questiona aumento
de salário de servidor público, pois demonstra consciên-

JREIS

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

(

98123-4581

cia e responsabilidade para
com o erário, um hábito que
precisa se disseminar para
todas as instancias, mas
cabe reflexão: o Delegado
de Polícia tem que contar
com tranquilidade financeira para que possa exercer
plenamente o seu cargo. Sua
carreira tem que ser atrativa para que haja uma segurança pública de qualidade,
dirigida pelos melhores
profissionais, sem o sofrimento diário de colegas que
deixam a carreira em busca
de horizontes mais justos no
que tange aos vencimentos”.
RAQUEL KOBASHI
GALLINATI
Presidente do Sindicato dos
Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo
GUSTAVO MESQUITA
Presidente da Associação
dos Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo

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

(

3322-5522
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Semana Municipal de Erradicação do
Sorteio de carro do concurso IPTU
Trabalho Infantil começa na próxima terça-feira Premiado está previsto para 14 de dezembro
PROGRAMAÇÃO
Oficina Mitos e Verdades
Sobre o Trabalho Infantil
Dia 19, terça-feira, às 10 horas
Local: Escola “Professora Paulina Nunes de Morais”
Palestra “Trabalho Infantil Mitos e
Verdades: A Importância da Aprendizagem”
Dia 20, quarta-feira, às 13 horas
Local: CEU (Centro de Artes e Esportes
Unificados) “Professora Eunice Spíndola
Oficina Mitos e Verdades
do Trabalho Infantil
Dia 21, quinta-feira, às 10 horas
Escola “Professora Maria Helena
Scannavino”
Mobilização e panfletagem
Dia 23, sábado, às 9 horas
Local: Calçadão
A secretaria municipal de
Assistência Social e Desenvolvimento Humano confirmou para o período de 19
(próxima terça-feira) a 23 de
junho, a Semana Municipal

de Erradicação do Trabalho
Infantil, que terá como tema
“Chega de Trabalho Infantil”.
A secretária Assistência Social, Carmem Bordalho, confirmou também que, visando um

trabalho contínuo e integrado em
busca da erradicação do trabalho
infantil, durante os trabalhos, será
nomeada novamente em Barretos, a Comissão Municipal de
Erradicação do Trabalho Infantil.

Contribuintes do IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) em Barretos, sem dívidas ou parcelas em atraso,
poderão receber um presente extra no Natal deste ano.
É a nova edição do concurso
“IPTU Premiado”, que vai
sortear um automóvel zero
km, flex, 1.0, no valor aproximado de R$ 38.000,00 (trinta
e oito mil reais). O sorteio está
previsto para 14 de dezembro.
As regras do concurso foram definidas através do Decreto 9.353. Como em anos anteriores, o número de registro
do imóvel, que consta na capa
do carnê do IPTU, valerá para
o sorteio. Se o número sorteado for inexistente ou o proprietário estiver inadimplente,
o contemplado passará a ser
o número seguinte, sucessivamente, até aquele que atenda
as exigências do regulamento.
“O concurso IPTU Premiado é uma forma de valo-

Sindicato dos Bancários de Barretos recebe o pré-candidato Cláudio Marcolino
Durante a visita, o ex-delegado regional do Trabalho e Emprego de São Paulo falou cobre o atual momento política do Brasil

Ex-delegado regional do
Trabalho e Emprego de São
Paulo, Cláudio Marcolino, visitou Barretos e participou de reunião com bancários, imprensa
local, membros do diretório do
PT local, simpatizantes e convidados, quando apresentou o
seu nome como pré-candidato
do partido nas eleições de 2018.
“Quanto mais forte for a
classe trabalhadora, os micros e pequenos empresários,
maior será a resistência e
maiores serão os direitos no
futuro”, frisou durante a vista. Para ele, este é o papel da
população no momento: lutar.

O economista esteve na última quarta-feira (13), no Sindicato dos Bancários de Barretos
e falou sobre o atual momento
político do Brasil. Militante
desde o movimento estudantil,
Marcolino já exerceu os cargos
de deputado estadual de São
Paulo e presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo,
Osasco e Região.
Para Marcolino, o Brasil vive um momento ímpar,
onde a sociedade começou
a perceber que a política faz
parte da vida de todos. “A população entendeu que existem
modelos de gestão diferentes.

Nós tivemos um governo que
até 2015/2016 conseguiu trazer uma série de avanços para
o nosso país. Um governo que
abriu crédito e gerou mais de
23 milhões de novos empregos, investiu em portos, aeroportos, investiu na agricultura familiar, no agronegócio.
Criou condição para o Brasil
sair de uma zona de conforto,
para se transformar em uma
das maiores economias mundiais. E temos um governo,
que acaba assumindo o Brasil, retirando direitos dos trabalhadores e querendo mexer
na aposentadoria e em muitos

outros direitos”, destacou.
ENFRAQUECIMENTO
DA MILITÂNCIA
O enfraquecimento dos
movimentos sindicais e sociais é uma realidade. Para
Marcolino, esse é justamente
o objetivo do atual governo:
desmontar entidades sociais.
“Essas instituições são as
únicas que estão fazendo resistência ao atual governo. A
participação da população nas
entidades que defendem o trabalhador, o microempresário,
microempreendedor, que defende a classe média, essas pessoas
precisam estar juntas”, concluiu.

Termina no próximo dia 26 prazo
de anistia para regularização de construções
Termina no próximo dia
26, o prazo da anistia aos proprietários para a regularização
dos imóveis construídos, reformados, ampliados ou adaptados, sem projetos aprovados
pela prefeitura, executados
em desacordo com o projeto
ou em desacordo com o novo
Código de Edificações e com
o Plano Diretor.
A medida está prevista na
Lei Complementar 360, a Lei
de Anistia para Regularização
de Construções, publicada
no dia 27 de dezembro/2017,
junto com o novo Código de
Edificações (Lei Complementar 359). Após este período,
os imóveis irregulares estarão
sujeitos às sanções previstas
na legislação.
O novo Código de Edificações, que substituiu o código
anterior, de 1994, normatizou
o licenciamento obrigatório
para toda e qualquer obra de
construção em Barretos. Já a
anistia permite que a situação
do imóvel seja regularizada,
com a obtenção do “Habite-

-se” necessário para financiamentos ou transferência.
Para solicitar a regularização do imóvel, o proprietário
ou responsável deve procurar o
Poupatempo, na área de serviços do North Shopping, e apresentar os documentos necessários. Mais informações podem
ser obtidas no Departamento de
Engenharia da prefeitura, pelo
telefone (17) 3321-1106.

“A regularização evita
que os proprietários sejam
surpreendidos após levantamentos através de georeferenciamento, como ocorreu
recentemente, e valoriza os
próprios imóveis e bairros,
representando justiça fiscal”, destaca o secretário
municipal de Planejamento,
Ronaldo Câmara.
Para ser regularizado, o

imóvel terá que cumprir obrigatoriamente algumas normas
específicas da Lei de Anistia.
Não podem, por exemplo, ser
imóveis localizados sobre logradouros públicos, que invadam áreas onde são proibidas
edificações, como áreas de
preservação permanente junto
a margens de rios, ou que apresentem número de unidades
em lotes acima do permitido.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO
- Requerimento padrão, devidamente preenchido e assinado pelo proprietário ou por seu procurador ou interessado que
comprove o vínculo com o imóvel.
- Matrícula completa registrada e atualizada do imóvel, com data de expedição máxima de 06 (seis) meses da data de
protocolo do projeto, podendo ser acompanhada de cópia de escritura do imóvel, do contrato de compra e venda ou de
qualquer outro título que comprove a aquisição do referido bem imóvel, sendo que em caso de falecimento ou incapacidade
do titular, comprovação de vínculo familiar com o proprietário.
- Procuração, com firma reconhecida, caso o proprietário ou interessado seja representado por terceiros.
- Certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa de débitos do imóvel, com a Fazenda Pública Municipal.
- Três (03) vias do projeto completo de construção, elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado na Prefeitura Municipal, apresentadas de acordo com o modelo a ser adotado pela Prefeitura para cada tipo de construção.
- Três (03) vias do memorial descritivo.
- Cópias do RG e CPF ou CNPJ e assinatura(s) do(s) proprietário(s) ou representantes legais com cópia da respectiva procuração.
- Certidão negativa de débitos do profissional e/ou empresa responsável pela execução da obra, com a Fazenda Pública
Municipal.
- Cópia da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou da RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, com o respectivo
comprovante de pagamento.

rizar a cidadania, ressaltando
a importância do pagamento
do imposto em dia, para que
a própria população possa
contar com benefícios sociais,
saúde, educação, manutenção
e infraestrutura urbana”, destaca o prefeito Guilherme Ávila.
O prefeito aproveitou,
também, para lembrar a importância do contribuinte em
manter seus dados cadastrais

na prefeitura atualizados, para
facilitar a sua localização,
caso seja um dos premiados.

Pré cadastrados para
residencial São Francisco estão
apresentando documentos

O correspondente Caixa Econômica Federal em
Barretos está recebendo a
documentação dos pré cadastrados para as casas do
residencial São Francisco.
Segundo Luciana Soares
Ubida, correspondente da
Caixa, os interessados estão
sendo contatados via telefone
e convidados a comparecer
no Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais para o
atendimento. “Estamos ligando para 100 pessoas por
vez e até o momento já chegamos até a ficha de número
600. É importante esclarecer
que aqueles que possuem
restrições em seu nome não
estão sendo chamados”, declarou Luciana Ubida.
A correspondente da Caixa explicou, ainda, que aqueles que limparem seus nomes
nos próximos dias deverão
procurar o banco na sede do
sindicato e comunicar a nova
situação. De acordo com ela,

1100 pré cadastrados estão
com seu nome limpo.
O recebimento de documentos teve início no dia 30
de maio e, até o momento,
mais de 400 pessoas já foram atendidas.
É importante ressaltar que
os interessados estão sendo
chamados de acordo com o seu
número de inscrição e só devem
comparecer após receberem a
ligação do correspondente Caixa. Aqueles que mudaram seus
números de telefone devem
ligar no sindicato, através do
3321 2488, e informar o número de sua inscrição e o número
do novo telefone.
O presidente do sindicato, João Mulata, está acompanhando a evolução do
processo e, mais uma vez,
faz o alerta: “Coloquem suas
pendências em dia para não
perderem essa oportunidade.
O residencial São Francisco
é para você servidor”, comentou Mulata.
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A informação com precisão e credibilidade

LVF vence Pro Esporte nos pênaltis e leva o título do
Torneio Plínio dos Santos

Após empate no tempo normal por 0 x 0, a Fundação LVF venceu o Pro Esporte por 3 x 0 na
disputa de penalidades máximas e conquistou o título do Torneio Plínio dos Santos – Categoria
Sub 17. A final foi realizada no último sábado (9), no campo do Conjunto Poliesportivo Municipal Rochão. Na disputa pelo terceiro lugar a Associação Esperança & Vida venceu o Audax
por 2 x 0. Após o jogo foi realizada a cerimônia de premiação, com a participação do secretário
municipal de Esportes e Lazer, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico, e o idealizador do torneio,
o esportista Plínio dos Santos. Além de troféus para o primeiro colocado, vice e terceiro lugar,
foram premiados também o Principal Artilheiro, Natan, com gols 12 marcados, e o Goleiro Menos Vazado, Kaio, que sofreu três gols, ambos do Pro Esporte.

