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O VAZIO NO MUNDO - Leonardo Torres, de apenas 28 anos, palestrante, professor e doutorando em Comunicação e Cultura
Midiática, passa observações especiais neste artigo que reproduzimos nesta edição. Observações importantes para meditarmos
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Luis Moschiar “Boy” é reeleito
presidente do Rio das Pedras

Rotary
mobiliza
voluntários
para o Dia de
Solidariedade

Decoração natalina é atração para
barretenses e turistas no Parque do Peão
Luzes e bonecos gigantes de Papai Noel dão vida a toda magia do Natal

Com os votos de 30 conselheiros integrantes do Conselho de Administração, Luis
Moschiar “Boy” foi reeleito
para presidente do Rio das Pedras Country Club, em eleição
realizada na noite desta quinta-feira (6), na sede de campo
do clube, João Andrade será o
vice-presidente da diretoria.
Duas chapas disputaram a
eleição. A chapa 1, que obteve
30 votos, é formada por Luis
Moschiar “Boy”, tendo como

vice João Andrade, tesoureiro
Cássio Murilo Siqueira e secretário Claudiné Pereira.
A chapa 2, que obteve 23 votos, foi encabeçada por Raphael
Dutra, tendo como vice Júlio
“Cobrinha”, tesoureiro Everaldo
Hidalgo e Davi Barbosa como
secretário. A eleição ainda apontou 2 (dois) votos nulos.
A nova diretoria, eleita para o biênio 2019/2020,
toma posse no dia 10 de janeiro. (Foto: Jânio Munhoz)

Mais de 500 árvores são plantadas
através de projeto de proteção
de nascentes e áreas degradadas
Desenvolvido pela secretaria municipal de Meio Ambiente, com direção técnica
da bióloga municipal, Milena Carvalho, o
projeto de proteção de nascentes, corpos
d’agua e recuperação de áreas degradadas, realizou o plantio de 520 mudas de
árvores. Dentre as espécies escolhidas estão, nativas, exóticas e frutíferas. O plantio
foi feito na Estância Silvestre, no Km 15,5
da Vicinal Pedro Vicentini, com o objetivo
de preservar e conservar a fauna. Para
a realização deste trabalho foi necessário todo um estudo de solo, que envolve
o levantamento das melhores espécies
a serem plantadas no local. O estudo foi
acompanhado pela bióloga, assim como a
roçada, perfuração de covas, plantio, estaqueamento e adubação das
mudas. Os proprietários de terras podem fazer a solicitação para ser beneficiado com o projeto, diretamente na secretaria, por meio do telefone
(17) 3324 1011. Cabe aos donos das áreas os cuidados após o plantio.
As orientações são todas passadas pela equipe da secretaria.

Inaugurada no dia 2 de dezembro, a decoração natalina
do Parque do Peão tem atraído turistas de toda a região
e encantado adultos e crianças. Para a iluminação de
toda a entrada do complexo,
incluindo a rotatória de acesso, roseta e o Monumento ao
Peão, foram utilizados 10 mil
metros de cabo em LED.

Mas, uma novidade que
chama a atenção de longe,
são os bonecos gigantes de
Papai Noel, que chegam a 5
metros de altura. Representando toda religiosidade do
período, foi produzido pelos
próprios colaboradores do
parque, com pintura grafite,
um painel de 40 metros de
comprimento por 5 metros

de altura. Nele estão todos
os elementos do Presépio, representando o nascimento do
menino Jesus.
A decoração permanecerá
durante todo o mês de dezembro e, diariamente, o Papai
Noel espera as crianças para
entregar balas e ouvir seus
pedidos a partir das 19h30.
(Foto: Leandro Joaquim)

Guia do Estudante premia Cursos UNIFEB
no “Melhores Universidades 2018”
Doze cursos do Unifeb foram avaliados e conquistaram
3 e 4 estrelas no “Melhores
Universidades 2018” do Guia
do Estudante, da Editora Abril.
O prêmio é concedido às
melhores instituições de ensino superior do país. No total, o
centro universitário recebeu 37
estrelas. O curso de Licenciatura em Pedagogia recebeu 4 estrelas, avaliado como excelente.
Também receberam destaques os cursos de Administração (Bacharelado), de
Ciências Biológicas (Licenciatura), de Ciências Contábeis (Bacharelado), de Direito
(Bacharelado), de Educação
Física (Bacharelado e Licenciatura), de Engenharia Civil
(Bacharelado), de Engenharia
de Alimentos (Bacharelado),
de Engenharia Elétrica (Bacharelado), de Farmácia (Bacharelado) e de Serviço Social
(Bacharelado), todos avaliados

com o conceito de 3 estrelas.
“Essas conquistas retratam
o compromisso que a nossa
instituição assumiu com a educação brasileira, em entregar
para a sociedade profissionais
competentes e comprometidos com a formação humana,
marcada pela desigualdade, em
busca dos direitos arduamente
conquistados”, considerou a
coordenadora dos cursos de Pedagogia e Serviço Social, pro-

fessora Lúcia Parreira.
A avaliação dos cursos
pelo Guia do Estudante ganhou respeito ao longo dos
anos, por ser feita por uma
equipe que inclui professores,
coordenadores dos cursos,
diretores de departamentos e
avaliadores do Ministério da
Educação, levando em conta
todo corpo docente, a produção científica e as avaliações
periódicas do MEC.

O Rotary Club de Barretos
mobilizará pelo menos 30 voluntários para participar do Dia
de Solidariedade, neste sábado
(8), das 8h30 às 20 horas, no
Extra Hiper. A meta é arrecadar 900 kg de alimentos.
Segundo o presidente da
entidade, Amadeu Dutra,
as doações serão destinadas
para a Casa de Convivência
Dr. Mariano Dias, que atende 30 idosos em regime integral, acamados ou não, com
deficiências múltiplas de leve
complexidade.
Página 7

Rio das Pedras
realiza 84º
Torneio de Pesca

A diretoria do Rio das Pedras Country Club adquiriu
quase 1.200 kg de peixes da
espécie PACU e TILÁPIA
para o 84º Torneio de Pesca,
que será realizado no próximo
domingo, dia 9, no Pesque
& Pague do clube, das 8 às
12 horas. As inscrições estão
abertas a sócios e visitantes,
na secretaria da sede central.

Tereos doa
R$ 1 milhão
para Hospital
de Base de
Rio Preto
Página 5

CAIXA prorroga
prazo para
aditamento de
renovação
de contratos do
Novo FIES
Página 6
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PITA FOGO

O Vazio no Mundo

Leonardo Torres, de apenas 28 anos, palestrante, professor e doutorando em Comunicação e Cultura Midiática,
passa observações especiais neste artigo que reproduzimos nesta edição. Observações importantes para
meditarmos sobre o tempo que passamos em redes sociais diversas, muitas vezes sem rumo para onde clicar
Por que estamos vazios? Por
que, se nós interagimos o tempo
inteiro nas redes sociais com familiares, amigos e colegas?
Hoje, não estamos mais
sós, mas estamos inteiramente vazios. Parece que nunca
houve no mundo um momento tão conectado e, ao mesmo
tempo, tão sem sentido.
Nos últimos 40 anos, a
internet que conhecemos
nasceu, cresceu e hoje é praticamente uma necessidade
básica. Nesse mesmo tempo,
o índice de suicídios no mundo aumentou cerca de 60%,
segundo a OMS (Organização
Mundial da Saúde).
James Hillman, estudioso da psicologia arquetípica,
aponta que o vazio, o “estar

sem sentido”, é um dos fatores
que influenciam no suicídio.
Esse vazio amedronta o
mundo. Alguns cientistas
já afirmam que assim como
a Idade Média foi marcada
pelas doenças biológicas, a
atualidade será marcada pelas
doenças psicológicas, principalmente a depressão.
Dietmar Kamper, estudioso da comunicação, sempre
nos falou sobre como o mundo está em um processo de
“Ocidentação”, ao invés de
“Orientação”.
Ao nos orientar, seguimos a
luz do sol (o oriente é a terra do
sol nascente). Ao nos ocidentar,
estamos correndo atrás de um
sol que já se pôs. Estamos na
escuridão. Precisamos e busca-

mos as luzes dos aparelhos, porém, sem sentido, sem direção
alguma, já que eles apontam
para diversas direções.
Curiosamente, o “vazio”
do mundo oriental é muito
diferente do “vazio” ocidental. No oriente, o kanji para
“vazio” é a mistura dos kanjis
“sol” e “porta”. Deixar a porta
aberta para o sol entrar. Deixar o seu “eu” aberto para a
luz de dentro brilhar. Permitir-se. É buscar o sol dentro de
si. Isso é orientação.
Por isso, o mundo ocidental tem uma dificuldade
imensa de entender o “vazio”
da meditação oriental. Daí,
caímos no pensamento “deixe sua mente vazia, não pense
em nada, você está pensando”

e acabamos por pensar em
tudo e concluir que a meditação não está funcionando.
Se estamos na “Ocidentação”, estamos procurando as
luzes fora de nós, nos aparelhos eletrônicos. Nesse processo, parece que a verdade
não está mais dentro, mas
fora, na mídia.
Interagimos nas redes sociais para tapar buracos sociais; consumimos produtos
para tapar buracos emocionais; buscamos o tempo inteiro tapar os buracos de dentro da alma com algo de fora
dela. No fim, obviamente,
nada funciona.
Esquecer o que está dentro
de nós é cair na imensidão do
vazio ocidental.

Opinião

STF e Globo: vilões nacionais

X

EXPEDIENTE

Não hesito em afirmar que
STF e Globo disputam o primeiro lugar, tanto num concurso de presunção e arrogância, quanto num de antipatia,
sendo igualmente rejeitados
pela direita e pela esquerda.
O Grupo Globo, aqui denominado simplesmente “a
Globo”, é rejeitado pela esquerda porque esse segmento
político nutre inimizade por
qualquer poder que não esteja
totalmente subordinado a seus
interesses. Vem daí a insistência do discurso petista em favor da “regulação da mídia”.
O conhecido blog esquerdista Brasil 247 em matéria
do dia 8 de janeiro deste ano
publicou extenso artigo deixando bem clara, desde o título, a importância do tema:
“Sem regulação da mídia, não
tem saída para a esquerda”.
Blogs de igual orientação,
aliás, atacam comumente a
Globo acusando-a de golpista
em virtude da divulgação que
fez dos achados da Lava Jato,
da miserável ditadura venezuelana, das relações escusas
do governo petista com ditaduras de esquerda na Ibero América e na África Subsaariana.
Como para o PT tudo que
pesa contra ele é falso, os petistas desejariam que tais matérias não fossem divulgadas ou,
sendo, que o sejam apenas aos
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insones das altas madrugadas.
Daí o ódio (oops – ódio
não porque os petistas não
odeiam) dedicado à Globo.
Para eles, escandalosa não é
a corrupção, mas a notícia sobre a corrupção.
Por outro lado, do centro para a direita do leque
de abano ideológico, espaço
onde estão os conservadores,
a Globo é rejeitada tanto em
virtude do combate frontal e
deletério que dela recebem os
valores morais sedimentados
na nossa tradição, quanto pelo
seu apoio às pautas e causas
da esquerda.
A essas duas tarefas, inequivocamente, se dedica
imensa maioria de seus programas, novelas e atores, jornalistas e comentaristas sistematicamente recrutados para
manifestações de apoio político ao partido da estrela e seus
cognatos ideológicos.
As brilhantes exceções são
cada vez mais raras. A posição esquerdista da Globo ficou evidenciada no editorial
em que a direção do grupo de
empresas se desculpou pelo
apoio dado à contrarrevolução de 1964.
Com o STF ocorre algo
muito parecido. Nosso Supremo é rejeitado pela esquerda e
pela direita.
Aquela o detesta pela legiRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Rua 20, nº 1.118,
Centro, Barretos-SP

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.

timação constitucional que deu
ao processo de impeachment
de Dilma Rousseff (malgrado a
“mãozinha” final proporcionada por Lewandowski) e, principalmente, pelas “traições”
de alguns ministros indicados
pelo partido no julgamento de
ações penais contra petistas,
desde o caso mensalão.
Há algumas semanas li,
alhures, entrevista em que
José Dirceu, referindo-se a
isso, afirmou que as indicações para o STF durante os
governos petistas foram extremamente rigorosas sob o
ponto de vista da afinidade
ideológica. No entanto, digo
eu, em juízo criminal colegiado é muito difícil para um
magistrado votar contra abundantes provas contidas nos
autos que todos leram.
Daí a diferença de conduta:
o PT tem ampla base de apoio
dentro do STF, aprova as pautas petistas que lá chegam e
isso lhe causa o repúdio de
quem não é de esquerda, mas
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Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» CARECA E CORPO FECHADO GARANTE IMUNIDADE
Ao comentar que tem o corpo fechado, o vereador
Carlão do Basquete (PROS) disse que não tem problemas com radiação emitida por torre de celular. “Já sou
careca mesmo”, completou.
» NÃO FOI DESTA VEZ QUE OTÁVIO FOI
“Muita gente me levou prá 21 e eu estou aqui tranquilo”, comentou o vereador Otávio Garcia (DEM), arrancando risos dos presentes na última sessão do Legislativo barretense.
» MAIS ATENÇÃO PARA O ESPORTE PEDE VEREADOR
Mais atenção às escolinhas de futebol, ao vôlei, basquete e handebol. Esta foi a solicitação do vereador Raphael Oliveira (PRP) ao secretário de Esportes, Lilico.
» KAPETINHA VÊ CRIME CONTRA A POPULAÇÃO
No entendimento do vereador Kapetinha (PTB) a taxa
de água é um crime contra a população.
» POLÍCIA PARA PROTEGER FIÉIS
A intensificação de rondas policiais nas proximidades da
Minibasílica de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Marília, principalmente nas noites de missas de curas e cerco de
Jericó, foi solicitada pelo vereador Euripinho (PDT).
» PAPAI NOEL CHEGA PARA FABRÍCIO LEMOS
O vereador Fabrício Lemos (PSL) foi presenteado
com o livro “Notícias de uma terra dessemelhante”, do
jornalista e escritor Diogo Tavares.
» CÂMARA ANALISA CONCESSÃO DE TÍTULO
Projeto do vereador Elson Santos (PRB), que concede título de cidadania honorária de Barretos a Rosemir Rezende
Nagib, foi aprovado na sessão do Legislativo desta semana
e retornará à pauta na reunião de segunda-feira (10).
» PARQUE NÃO SAI DO PAPEL
Vereador Paulo Correa (PR) pediu informações sobre
a implantação de Parque Agrotecnológico de Barretos. O
edil comentou que o referido parque não saiu do papel.

na hora da ação penal, onde
não há alternativa de prescrição ou nulidade viável, não
havendo alternativa, condena.
Como a defesa intransigente dos próprios criminosos
é uma particularidade esquerdista, as demais condenações
pluripartidárias só causam
desconforto aos sentenciados.
Logo ali adiante, porém,
o STF costuma resolver boa
parte desses débitos soltando
presos provisórios e condenados com uma liberalidade que
restabelece a necessária impunidade, sem a qual se corre
o risco de acabar com a cadeia
produtiva do crime. E aí, claro, a direita estrila.
Como se vê, STF e Globo
são dois grandes vilões nacionais pelos motivos certos e,
também, pelos errados, o que
não deixa de ser um feito.

» GINÁSTICA LABORAL NO BOM PRATO
A implantação, no período da manhã, de um programa de ginástica laboral no Restaurante Bom Prato, no
bairro Paulo Prata, foi sugerida pelo vereador Aparecido
Cipriano (PP)
» DEMORA NA REFORMA PREOCUPA VEREADOR
Vereador Dutra (PSDB) deseja saber quando vai terminar a reforma e qual a previsão para a retomada das atividades no Cavalgando Para o Futuro, no bairro Ibirapuera.
» NEVES INDICA BANCO DE DEMANDA E SERVIÇOS
A criação de banco de oferta de demanda e serviços
pequenos de trabalhador individual e autônomo é uma
indicação do vereador Almir Neves (PSDB).
» WILSON QUESTIONA TEMPO PARA ABRIR EMPRESAS
O vereador Wilson Aparecido (PSDB) inquiriu a prefeitura sobre o tempo médio para abertura de inscrição
municipal de empresas ou equiparadas.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Poesia com rapadura”, de Bráulio Bessa, publicado pela editora Cene.

Percival Puggina
Membro da Academia
Rio-Grandense de Letras,
escritor e colunista de dezenas
de jornais e sites no país.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Temos tantos defeitos para criticar em nós mesmos, então para que ficar criticando os defeitos alheios? (Padre Pio)
Dona de um sorriso lindo e um
alto astral que contagia todos
a sua volta, a advogada Letícia
Cristina sopra as velinhas hoje
(7). Os beijos, abraços e cumprimentos ficam por dos pais
Valdelicio e Vanda, do irmão
Vinícius, e claro, em especial do
namorado Luís Fernando. Tudo
de bom!!! (foto: arquivo pessoal)

O domingo (2) foi de festa em torno de Luciana Borella Eiras de Oliveira, que celebrou mais um aniversário ao lado do marido Rogério
(foto), dos filhos, Ana Cristina, Rogério Júnior e Isabella, da neta Ana
Júlia, e demais familiares. Parabéns!!!
Na próxima semana,
(10/12), Loren vira mais
uma folhinha do calendário. A paranaense está
em Barretos há 2 anos e
atua no ramo de venda
de lotes de uma famoso
empreendimento, e já
adotou a cidade em seu
coração. Premiada em
tudo que faz, Loren e seu
parceiro Tchelo Nunes
estiveram em um badalado evento em Macapá/
Amapá participando de
um encontro de corretores. Esse casal não para.
Felicidades Loren!!!
Flash em Janaina Ferreira que tem motivos de sobra pra comemorar, a conquista
de mais uma etapa importante em sua
vida, aprovação do TCC no curso de Engenharia de Produção. Ela é só gratidão
a Deus, aos pais, familiares, amigos,
professor e orientador, e todos que de
uma forma contribuíram e fizeram parte
desse percurso. Sucesso!!!

Amanhã (8) a farmacêutica Isabely Santis brinda mais
um ano de vida, e na data especial os mimos e paparicos
ficarão por conta do amado Renato Peghim (foto), e os
cumprimentos dos amigos e familiares. Felicidades!!!

Não visitou ainda a decoração de Natal do Parque do Peão?
Está linda! Foram utilizados 10 mil metros de cabos de
iluminação em LED, bonecos de Papai Noel que chegam a 5
metros de altura e um imenso painel de 40 metros que representa
um presépio. Além do Papai Noel que está no local todos os
dias para receber as crianças a partir das 19h30 ainda tem
a presença de vários food trucks. (foto: Leandro Joaquim)

Acontece domingo (09), na Fundação LVF, Rua
Jerônimo Alves
Pereira n° 500,
Jardim Universitário, a 1ª Queima
do Alho Amigos
do Jaiminho, com
esse delicioso
cardápio: Arroz
carreteiro, feijão
gordo, churrasco,
paçoca e salada
de folhas verdes.
Não perca!!!

Parabéns em dose dupla para André Luís Morconi e Fabiola
Martins, esse casal de namorados apaixonados, que até nisso
combinam, fazem aniversário na mesma data. O carinho fica
por conta das filhas Bruna e Beatriz (dele), e do filhos Moisés
(dela), familiares e amigos. Tudo de bom!!!

Neste domingo, a partir das 9h, no Rancho do Peãozinho, acontece o
projeto “Educação no Trânsito, Responsabilidade de Todos”. A participação é gratuita e as crianças poderão andar em minibugs através de
uma Cidade Mirim e aprender sobre respeito às regras e sinalização
de trânsito. Todas as famílias estão convidadas! (foto: Aquino José)
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Servidores públicos estaduais têm oportunidade
única de começar 2019 de casa própria
Plantão de Vendas da Pacaembu estará aberto no final de semana; Desconto
de R$ 25 mil reais do Governo Estadual podem somar ao subsídio do programa Minha Casa, Minha Vida

Se você é servidor público estadual e quer começar o ano de
casa nova, a Pacaembu Construtora, em parceria com o Governo do
Estado, oferece imóveis em bairros novos e planejados.
O Feirão da Casa Paulista,
prorrogado até o fim de dezembro, está sendo realizado simultaneamente em diversas cidades do
interior de São Paulo nas quais a
construtora atua, incluindo Barretos. Em alguns casos, os descontos sobre o valor dos imóveis podem chegar a 50%.
Os servidores públicos estaduais que se encaixarem nos
pré-requisitos do Minha Casa
Minha Vida e do Casa Paulista

e ainda tiver recursos no FGTS,
por exemplo, vai conseguir comprar a casa própria por quase um
terço do valor original.
“É realmente uma oportunidade única porque os clientes poderão unir dois grandes incentivos
de duas esferas governamentais,
o Programa Minha Casa Minha
Vida (governo federal) e o Casa
Paulista (governo estadual), com
a qualidade dos imóveis da Pacaembu Construtora”, explica Siene
Santos, gerente comercial da Pacaembu Construtora.
Os feirões acontecem em
Barretos, Itapetininga, Lins,
Olímpia, São José do Rio Preto
e Votuporanga.

COMO SE INSCREVER
Pelo programa do governo
estadual os descontos podem
chegar a R$ 25 mil. O Casa Paulista visa subsidiar o acesso à
moradia para famílias com renda familiar bruta mensal de até
R$ 5.280,00 mediante a concessão de certificado de subsídio,
facilitando a obtenção de crédito habitacional pela Caixa Econômica Federal.
Os interessados em se inscrever devem ir ao Plantão de
Atendimento da Pacaembu
Construtora com os seguintes
documentos pessoais: RG, CPF,
Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento (em caso de

divórcio é necessário constar a
averbação), comprovante de endereço atualizado, declaração de
imposto de renda e certidão de
nascimento dos filhos.
É preciso levar também
comprovantes de renda, como:
dois últimos Holerites, Carteira
de Trabalho, Número do PIS e
extrato do benefício em caso de

recebimento pelo INSS.
No Plantão, os clientes podem tirar dúvidas com as equipes
de atendimento e, se estiverem
com a documentação completa, fechar negócio para começar
2019 de casa nova. Consulte no
site www.pacaembu.com o endereço do Plantão de Atendimento
mais próximo.

SOBRE O VIDA
NOVA BARRETOS 5
A Pacaembu Construtora,
em parceria com a prefeitura de
Barretos e a Caixa Econômica Federal, está com inscrições para
imóveis em um novo bairro planejado que beneficiará àqueles
que sonham com a casa própria:
o Residencial Vida Barretos 5. O
empreendimento terá 432 casas
e será financiado pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Cada casa, com 45,47
m² de área construída, terá sala,
banheiro e cozinha com azulejo,
dois dormitórios, laje, pisos cerâmicos em todos os ambientes
e área de serviço coberta. Cada
unidade é elaborada priorizando os conceitos arquitetônicos
de iluminação natural, ventilação cruzada e integração de ambientes. O valor do imóvel é de R$
121.990,00, com subsídio de até
R$ 31.665,00, possibilidade de
zero de entrada e financiamento
em até 360 meses. É possível utilizar recursos do FGTS. As famílias interessadas devem ter renda
mensal a partir de R$ 1.500,00.

CEMART apresenta espetáculo da Escola Livre Deputado Sebastião Santos participa da inauguração
de Dança “Tinha uma Pedra no Meio do Caminho”
da Faculdade São Joaquim da Barra - FAJOB
O Festival Especial de Natal foi aberto em grande estilo. Cerca de 600 pessoas assistiram ao espetáculo “Carnaval em Veneza”, apresentado na última quarta-feira no Teatro Jorge Andrade

Um velho sábio sai em peregrinação pelos quatro cantos do mundo em busca das
mais preciosas pedras encontradas pelos garimpeiros encantados, para reuni-las sob a
luz do sol e energizar todo o
universo com proteção, amor

e harmonia.
Esta é uma breve introdução do espetáculo apresentado na primeira mostra de final de ano da Escola Livre de
Dança do CEMART – Centro
Municipal de Artes.
A apresentação está mar-

cada para este sábado, 8 de
dezembro, a partir das 20 horas, durante o Festival de Natal, promovido pela secretaria
municipal de Cultura de Barretos, que acontece até domingo (9), no Teatro Jorge Andrade, no campus do Unifeb.

Instituição de ensino superior realizará o primeiro vestibular no 1º semestre de 2019
O deputado estadual Sebastião Santos (PRB) participou no dia 30 de novembro, da
inauguração da Faculdade São
Joaquim da Barra (FAJOB),
administrada pela Fundação
Educacional de Ituverava.
A instituição teve a autorização publicada no Diário
Oficial da União, no dia 14
de novembro, habilitando a
faculdade a operar cursos superiores aprovados pelo MEC
(Ministério da Educação).
Inicialmente serão aplicados
os de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Pedagogia.
Cada curso terá 40 vagas diurnas e 40 vagas noturnas, totalizando 240 vagas.
A faculdade conta com
uma estrutura de 17 salas de
aulas, biblioteca, laboratórios,
salas de diretoria, coordenação, sala de reunião, além de
uma quadra poliesportiva. O

primeiro vestibular será realizado no 1º semestre de 2019.
“É muito importante para a
região o crescimento de uma faculdade após sua inauguração.
Amplia o conhecimento, abre
mercado de trabalho e a destaca
o conhecimento de quem busca
um curso superior no currículo”,
explicou Sebastião Santos.
O parlamentar afirmou, também, que o crescimento da educação no Brasil é importante
para o desenvolvimento regional. “O momento agora é de

alegria, pois sabemos que a educação no Brasil vem crescendo
ano após ano. Torcemos que a
Fajob faça história regional com
a implantação de cursos que
possam credenciar pessoas ao
mercado de trabalho”, finalizou.
Estiveram presentes na inauguração da faculdade o prefeito
Marcelo Mian; o vice Éder Tavares; presidente da FE, Pedro
César Galassi; professor Antônio
Luís de Oliveira; e o presidente
nacional do PRB e deputado federal eleito, Marcos Pereira.
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Tereos doa R$ 1 milhão para Hospital de Base de Rio Preto
Recursos serão usados para instalação de centro de tratamento especializado em vítimas de queimaduras graves

A Tereos, segunda maior
produtora mundial de açúcar,
confirmou a doação de R$ 1
milhão para o Hospital de
Base (HB) de São José do Rio
Preto. O recurso será usado
como parte do projeto de instalação de um centro de tratamento especializado em vítimas de queimaduras graves.
A nova ala do HB vai ajudar a resolver uma carência
existente hoje no atendimento
médico a queimados na cidade e região. Embora o hospital seja referência nacional em
atendimentos de alta complexidade, pessoas que chegam
ao HB com queimaduras graves, após serem estabilizadas,
precisam ser transferidas para
centros especializados localizados em outras cidades.
O objetivo da nova ala é
garantir atendimento de qualidade a 100% das vítimas de
queimaduras graves da cidade
e tornar o HB referência tam-

bém nesse tipo de tratamento.
A doação da Tereos vai
permitir a adequação de uma
área de 805 m², localizada
no 1º andar do Bloco D. O
projeto prevê a aquisição de
equipamentos, a instalação de
consultórios ambulatoriais e
toda a estrutura para a recuperação dos pacientes. Além
da doação da Tereos, serão
aplicados recursos da Funfarme, fundação mantenedora do
Hospital de Base.
“Saber que estaremos contribuindo com a construção de
uma obra tão importante para
o tratamento humanizado de
vítimas de acidentes com queimaduras graves, na maior cidade da região, nos deixa gratificados”, comentou Jacyr Costa
Filho, diretor da Região Brasil
do Grupo Tereos. “O HB é um
grande orgulho para a cidade e
uma referência na medicina do
nosso estado”, completou.
“Doações de instituições

parceiras são fundamentais
para podermos manter nossa fundação. Em tempos de
crise, é necessário ir além do
apoio dos governos e contar
com a ajuda também da sociedade. Estamos imensamente
agradecidos e esperamos que
esse exemplo seja seguido por
mais empresas, a fim sempre
de ajudar o próximo”, afirmou
o diretor executivo da Funfarme, Jorge Fares.
Nos últimos dois anos, 486
pessoas vítimas de queimaduras foram atendidas pelo HB,
uma média de 20 por mês.
Com a nova ala, a estimativa
é elevar o atendimento mensal para 30 pacientes, contemplando todos os níveis de
gravidade.
BARRETOS, OLÍMPIA E
PITANGUEIRAS
Antes do HOSPITAL DE
Base de Rio Preto, a Tereos
já havia anunciado doação
para o Hospital do Amor (an-

tigo Hospital de Câncer), de
Barretos, e para Santas Casas
de Barretos, Olímpia e Pitangueiras. Em breve, serão
anunciados ainda doações em
Tanabi e Guaíra.

O repasse faz parte de captação efetuada pela Tereos junto ao BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social), que inclui uma
linha de financiamento para

Investimentos Sociais das Empresas (ISE), disponibilizada
pelo banco desde 2006, para
projetos que reforcem a responsabilidade social corporativa. (Foto: Ivan Feitosa)
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Detran.SP moderniza
unidade de Colina a partir
da próxima segunda-feira
Para possibilitar a mudança, não haverá
atendimento ao público nesta sexta-feira (7)
A cidade de Colina passa a
contar, a partir da próxima segunda-feira, 10 de dezembro, com
uma unidade modernizada do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP).
Localizado na avenida Ângelo Martins Tristão, 125, no
centro, o novo posto terá infraestrutura moderna, novos
equipamentos e mobiliário,
comunicação visual facilitadora, condições de acessibilidade, entre outros benefícios.
A unidade vai funcionar de
segunda a sexta-feira, das 9 às
17 horas, e oferecerá todos os
serviços de trânsito relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a veículos,
inclusive o emplacamento.
Entre as melhorias, vale
destacar a prova teórica eletrônica para os candidatos à
primeira habilitação. Os exames teóricos serão realizados
em computadores (sem uso de

papel e caneta), com a divulgação do resultado na hora.
Por meio do portal www.
detran.sp.gov.br ou pelo aplicativo para celulares e tablets,
disponível para Android e
iOS, o candidato pode treinar
para a prova teórica com um
simulado que contém perguntas reais do banco de questões
utilizado para o exame.
“O Detran.SP trabalha para
atender cada vez melhor o cidadão e a modernização das unidades vai ao encontro desse objetivo”, afirma o diretor-presidente
do órgão, Maxwell Vieira.
Para possibilitar a mudança, o posto que funciona na rua
Antônio Junqueira Franco, 34,
não fará atendimento à população nesta sexta-feira, dia 7.
O Estado de São Paulo
possui, ao todo, 243 unidades
do Detran.SP em novo padrão, todas com mais de 90%
de aprovação dos usuários.

Veículos com placa final 0 devem
ser licenciados em dezembro
Donos de caminhões com
placas terminadas em 0 e 9 também devem obter o documento
até o final do mês; o valor do
licenciamento é de R$ 87,38.
O calendário de licenciamento do ano de 2018 chega
ao último mês. Agora, em dezembro, é a vez dos donos de
veículos com placa terminada
em 0 realizarem o licenciamento anual obrigatório.
A partir de 1º de janeiro de
2019 nenhum veículo poderá
circular se não tiver regularizado o documento. A taxa
para licenciar é de R$ 87,38
para todo tipo de veículo.
Já a multa para quem continuar circulando sem o licenciamento de 2018 custa R$ 293,47.
A atitude é considerada infração gravíssima e gera também
a remoção do veículo ao pátio,
implicando em mais gastos com
guincho e diária para o proprietário, conforme prevê o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB).
Não é bom deixar para regularizar a situação na última
hora. Quem quiser ser lembrado do licenciamento pode
cadastrar o número do celular
no portal www.detran.sp.gov.
br e aceitar receber mensagem
com o alerta de vencimento
do prazo pelo departamento
de trânsito de forma gratuita.
Todo veículo precisa ser
licenciado anualmente para
poder transitar, independentemente do ano de fabricação.
Não precisa de boleto para pagar, é só informar o número do
Renavam ao caixa bancário ou
selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agên-

cias ou no internet banking. É
preciso quitar possíveis débitos de IPVA, seguro obrigatório e multas, por exemplo.
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CAIXA prorroga prazo para aditamento
de renovação de contratos do Novo FIES
Estudantes têm até o dia 28 de dezembro para aderir pelo sistema eletrônico

O prazo para realização dos
procedimentos para aditamento de
renovação dos contratos do Novo
Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), foi prorrogado para o
dia 28 de dezembro de 2018.
Os procedimentos devem
ser realizados por meio da página www.sifesweb.caixa.gov.br.
Do total de estudantes inscritos
no Novo FIES no primeiro semestre, aproximadamente 70%
já concluiu o seu aditamento ou
teve o processo iniciado pela
instituição de ensino superior.
Caso haja necessidade de
alterações no contrato, como
a troca de fiador, o estudante
deve comparecer a uma agência da CAIXA. Nesse caso
específico, o estudante deve-

rá comparecer com o novo
fiador e apresentar os novos
documentos comprobatórios.
O Novo FIES é um modelo
que traz melhorias na gestão do
fundo, dando sustentabilidade
financeira ao programa a fim de
garantir e viabilizar um acesso
mais amplo ao ensino superior.
As principais mudanças do
Novo FIES, quando comparado ao processo anterior, são a
forma de pagamento do curso, que passa a ser mensal em
emissão de boleto, a exigência
de seguro prestamista (cobertura em caso de falecimento
do estudante) e a ausência de
carência para pagamento da
amortização do contrato.
Estudantes podem fazer

o download da cartilha com
mais orientações no link
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/fies/Paginas/
default.aspx. Já as instituições
de ensino, podem consultar

o endereço eletrônico http://
www.caixa.gov.br/empresa/
instituicoes-ensino-fies/Paginas/default.aspx, para mais
informações sobre os procedimentos a serem adotados.

Campanha “#Natal do Bem” arrecada
brinquedos, roupas e alimentos
Um Natal solidário, cheio de paz, amor e solidariedade. São com esses sentimentos e objetivos que os funcionários do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) criaram a campanha “#Natal do Bem”, para
doação de brinquedos, roupas e alimentos a instituições de todo o Estado. As doações podem ser feitas até o dia 14
de dezembro, próxima sexta-feira, em todas as unidades do Estado. Foram disponibilizadas caixas, devidamente
identificadas, onde podem ser depositados brinquedos e roupas (novos ou em excelente estado), alimentos não
perecíveis ou doces com validade estendida. A entrega dos materiais será feita até
o Natal a instituições indicadas pelas superintendências regionais do Detran.SP.
São casas de acolhimento, abrigos para
crianças, adolescentes e idosos, instituições de ajuda humanitária, escolas para pessoas com algum tipo de
deficiência, entre outras. “Todos os anos os nossos colaboradores se
unem para ajudar instituições de diversas cidades do Estado. Convidamos a população a fazer parte dessa rede do bem, seja com doações
ou até mesmo nos ajudando a divulgar a ação. Assim, mais pessoas
e entidades poderão ser auxiliadas. Nossas unidades estão de portas
abertas”, disse Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran.SP.

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de
Barretos e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.790.079/0001-77,
Registro sindical nº Mtb. 322.393/74, por seu presidente abaixo assinado,
convoca todos os empregados bancários, associados ou não, que prestam
serviços no conglomerado do Banco Itaú S/A, na base territorial deste
sindicato, para a assembleia extraordinária específica que se realizará no
dia 11/12/2018, às 17:00 hr., em primeira convocação, e às 19:00 hr., em
segunda convocação, no endereço sita à Rua 18 nº 1010, Centro da Cidade
de Barretos SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte pauta:
aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho que Regulamenta o Sistema
Alternativo Eletrônico de Jornada de Trabalho (Ponto Eletrônico) com vigência de dois anos a partir da data de 11/09/2018, a ser celebrado com o
conglomerado do Banco Itaú S/A.
Barretos 07 de Dezembro de 2018
PHILLIP MAGALHAES FIGUEIREDO 36983016874
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente de Barretos de forma concomitante a Licença Prévia,
Licença de Instalação e Licença de Operação - SILIS para SERVIÇOS
DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, localizado(a) AVENIDA ENGENHEIRO NECKER CARVALHO DE
CAMARGOS, nº 2330, AMERICA, 14.783-080, BARRETOS/SP.
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FEB 360° tem Espaço Maker estimulando
novas ideias na comunidade Unifeb nas férias
Startups serão apresentadas
no encerramento do
Programa HUB na
próxima segunda-feira

O encerramento do Programa de Empreendedorismo HUB,
do SebraeSP, desenvolvido em parceria com o Unifeb, acontece na próxima segunda-feira, dia 10, às 19 horas, na Sala de
Metodologia Ativa, no bloco João Monteiro de Barros Neto, o
Bloco da Pedra, do centro universitário. As cinco startups finalistas farão apresentações de cerca de 5 minutos, em forma de
“pitch”, com o objetivo de convencer os possíveis investidores
sobre a viabilidade; empresários de Barretos. Além disso, haverá palestra com o Analista de Negócio Sênior e Gestor Regional do Programa StartupSP, Guilherme Sanchez, com o tema:
“Da Startup ao Sucesso do Sebrae-SP”. O HUB teve início no
Unifeb no mês de maio deste ano, com 80 estudantes inscritos,
que passaram por várias etapas: foram mais de 20 encontros,
diversas mentorias, oficinas sobre gestão e viagens de imersão ao empreendedorismo. O programa é realizado em parceria com instituições de ensino superior e parceiros locais, com
o objetivo de potencializar a capacidade empreendedora dos
alunos e despertar a criação de novos negócios.

O FEB 360° - Futuro, Empreendedorismo,
Barretos/
Brasil está com seus equipamentos em funcionamento e a
disposição de alunos, professores e colaboradores do Unifeb, sob agendamento, nesta
temporada de férias.
O Espaço Maker, inaugurado recentemente, é um misto de laboratório e oficina, um
espaço ideal para o desenvolvimento e execução dos mais
variados projetos.
Único nesse modelo na região, conta com um ambiente
equipado para que as pessoas
possam tirar as ideias do papel
e colocar a “mão na massa”.
Além disso, o espaço pode ser
utilizado para a troca de experiências e conhecimentos entre os “makers”, também conhecidos como “fazedores”.
“Atualmente temos duas
impressoras 3D para fazer
prototipagem de objetos ou
até mesmo o objeto final, uma
máquina plotter para recortar

adesivos e materiais macios
até 1 milímetro de espessura, uma máquina a laser de
100w para o corte e gravação
de materiais não metálicos,
uma máquina CNC router
de 1,30x1,80m para corte de
madeiras de diferentes espes-

suras, uma máquina para fabricação de placas de circuito
impresso, ferramentas para
cortar, furar, parafusar as peças ou protótipos, entre outros
equipamentos”, explicou o
gestor do Espaço Maker, André Vanzolin.

O horário de funcionamento do Espaço Maker do FEB
360° durante a temporada de
férias foi alterado e é de segunda a sexta-feira, das 8 até o
meio dia e das 13 às 18 horas.
Para conhecer, basta comparecer ao local dentro do horário.

a sociedade sobre a fome e a
miséria no Brasil e propõe aos
clientes a doarem, à época do
Natal, alimentos não perecíveis
a instituições beneficentes.
Neste dia, as lojas do grupo
recebem milhares de voluntários para uma grande ação de
arrecadação de alimentos. A

cada 10 quilos de alimentos
arrecadados, o Instituto GPA
doa mais um quilo às entidades participantes.
Os voluntários do Rotary
estarão distribuídos em 217
lojas do Grupo Pão de Açúcar
em 12 Estados brasileiros.
Em Barretos, as doações

arrecadadas serão destinadas
para a Casa de Convivência
Dr. Mariano Dias, que atende 30 idosos em regime integral, acamados ou não, com
deficiências múltiplas de
leve complexidade. (Foto:
Arrecadação realizada no
ano passado)

Rotary mobiliza voluntários para o Dia de Solidariedade

O Rotary Club de Barretos mobilizará pelo menos 30
voluntários para participar do
Dia de Solidariedade, neste sábado (8), das 8h30 às 20 horas,
no Extra Hiper. A meta é arrecadar 900 kg de alimentos.
A iniciativa, criada pelo
Instituto GPA, do Grupo Pão
de Açúcar, visa sensibilizar

8

BARRETOS, 07 de dezembro de 2018

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

Barretos Footbulls Kids disputa
final de campeonato com
equipe sub 11 de futebol

Essa equipe conta com
meninos de 10 e 11 anos e
foi campeã municipal e regional, garantindo a vaga na
final estadual do campeonato
de futebol sub 11, com as 16
melhores equipes do estado
de São Paulo.
Em 2017, a escola de futebol de Eduardo Ribeiro
participou da mesma competição com equipes sub11
e sub13. Esse ano, o sub13
perdeu nos pênaltis sua vaga
e o sub11 garantiu sua participação na final.
“Para chegar lá, fomos

campeões do município e
depois regional. Depois do
campeonato paulista. É a
competição mais desejada e
disputada de nosso Estado”,
aponta Ribeiro. São 16 equipes que se classificaram após
serem campeões regionais em
cada localidade do estado.
“Já somos vencedores de
estarmos lá, mas queremos
mais e faremos de tudo para
conseguir. Tivemos apoio em
forma de doação conquistada
pelos pais para que pudéssemos gastar o mínimo possível
e, assim, conseguir viabilizar

nossa ida. Ricos, pobres, negros e brancos formando um
time sem diferenças, um por
todos, todos por um e, assim,
será na vitória e na derrota”,
comentou o professor Eduardo Ribeiro.
Os garotos viajam na manhã desta sexta-feira, dia 7,
contando com a torcida e
vibração positiva de todos
os pais e alunos de todas as
categorias que torcem pelo
BFK, “que torcem por Barretos e que torcem pela alegria de nossos filhos”, concluiu o professor.
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