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Contadores e contabilistas se reúnem com
representantes da administração municipal
Nesta sexta-feira (22), acontece o “I Encontro da classe
Contábil e Prefeitura de Barretos”, uma iniciativa da secretaria municipal de Governo e
Gestão Estratégica. O encontro
está marcado para ter início às 9
horas, no auditório da ACIB. O
secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica, Marcos Roberto da Silva, explicou
que objetivo do encontro é
ouvir contadores e contabilistas da cidade, buscando ideias
e sugestões na implementação
de políticas públicas para a redução da inadimplência e na
modernização da relação do
poder público municipal com
contribuintes, inclusive pessoas
jurídicas. O encontro é aberto
a participação pública. Todos
os escritórios de contabilidade
foram convidados a enviar um
representante para o encontro,
assim como quem trabalha em
departamento de contabilidade
de empresas ou por conta própria de maneira autônoma.

Prefeitura sinaliza
bolsões de
estacionamento e
vagas de idosos
e pessoas com
deficiência na
Região dos Lagos
A prefeitura de Barretos, por
meio da secretaria municipal de Ordem Pública, está realizando nova
sinalização na Região dos Lagos,
com ênfase para vagas de idosos
e pessoas com deficiência nos bolsões de estacionamento. “Estamos
fazendo os serviços tanto de sinalização de solo como substituição
de placas verticais, caso necessário, além da pintura de guias”,
explicou o secretário municipal de
Ordem Pública, Cláudio Muroni.
“Na demarcação de vagas especiais, estamos fazendo de acordo
com a legislação”, acrescentou. O
local ganha ainda a demarcação
de faixas de pedestres e a de metragem das áreas de passeios para
caminhadas. “Além disso, faremos
a instalação de bicicletários, em
etapas”, anunciou Cláudio Muroni.
O secretário informou ainda que as
vias confluentes que dão acesso a
Região dos Lagos, também estão
sendo sinalizadas.

Ricardo Moraes comanda último treino Bia Caiel expõe suas pinturas
na Biblioteca do Unifeb
antes do BEC encarar o Primavera

Nesta quinta-feira (21), a equipe do Barretos EC trabalhou no período da manhã, quando o treinador,
Ricardo Moraes, em seu terceiro dia de trabalho, começou a definir a equipe que inicia a partida diante
do Primavera, na noite desta sexta-feira, dia 22, às 20 horas, no Estádio Fortaleza.
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Alunos da Escola “Embaixador
Macedo Soares” superam
a meta de aprendizagem
estabelecida pelo Estado

Alunos do Ensino Médio da escola de Ensino Integral “Embaixador Macedo Soares” obtiveram a média de 4.14 pontos no IDESP
(Indicador de Desenvolvimento da Educação do Estado de São
Paulo), enquanto a meta esperada era de 3.14 pontos. Os alunos
alcançaram, portanto, um aumento de 120% no índice do IDESP. A
escola atende alunos dos bairros Ibirapuera, Newton Siqueira Sopa,
Pereira, Nogueira, Nova Barretos I e II e Vida Nova. Esse sucesso
reflete o trabalho desenvolvido pela escola, que oferece, além das
disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aulas diversificadas voltada a excelência acadêmica e mundo do trabalho,
objetivando a formação de um jovem autônomo, crítico, protagonista, solidário e competente. Os alunos também são acompanhados
por professores tutores responsáveis pela orientação dos seus projetos de vida. Todas as atividades oferecidas são desenvolvidas em
9 aulas diárias, distribuídas em ambientes diversificados, tais como:
Laboratórios de Informática e Ciências da Natureza, Sala de Leitura,
de Arte, de Multimídia, área externa com quadras esportivas, entre
outros. Além disso, são ofertadas quatro refeições diárias: lanche da
manhã, recreio, almoço e lanche da tarde.

A artista plástica Bia Caiel
realiza a Exposição “Momentos”,
no Espaço Permanente de Artes
Visuais da Biblioteca “Profº Roberto Rossi Zuccolo”, no Unifeb,
até a primeira semana após os
festejos de Carnaval. A mostra
é composta por 16 obras que,
segundo ela, “traduzem vários
momentos da minha pintura, da
tradicional natureza morta ao
mais ousado autoral, um apanhado da minha carreira e das
técnicas que uso”. Bia Caiel também revelou que está em nova
fase artística, muito mais “solta”,
como ela define. “Antes eu planejava um quadro em detalhes antes de iniciar a obra. Hoje eu me
coloco diante da tela e deixo o pincel seguir minha intuição, deixo
fluir muito mais livremente, me sinto mais feliz e realizada neste
atual momento, que também tem obras nesta exposição”, revelou.
A visitação à exposição “Momentos” é gratuita, a biblioteca é aberta
tanto à comunidade acadêmica, quanto à população, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 23 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas.

Pátio Municipal de Apreensão de Veículos passa
a ser administrado por empresa concessionária
A secretaria municipal de
Ordem Pública informou que
desde a última terça-feira, 19
de fevereiro, empresa Auto
Socorro e Mecânica Carvalho,
de Santa Cruz do Rio Pardo
(SP), é a responsável pela administração do Pátio Municipal de Apreensão de Veículos.
A administração do local
passou a funcionar por meio de
contrato de concessão parceria
público privada, com duração
de 10 anos. Para isto foi feita uma concorrência pública.
A empresa é responsável pela
administração do local e prestação de serviços de remoção
(guincho), guarda e depósito de
veículos envolvidos em sinistros e infração de trânsito.

Regionalizado, o pátio
atende além de Barretos, os
municípios de Guaíra, Colômbia e Colina, com o espaço cedido pelo município.
“O objetivo da concessão,
autorizada pela Câmara Municipal, conforme lei aprovada,
é melhorar os serviços prestados, a segurança do local e o
cuidado com os veículos depositados no pátio”, observa o
secretário municipal de Ordem
Pública, Cláudio Muroni.
Outro ponto importante da
concessão destacada pelo secretário, é que o município receberá
30.1% do que a empresa arrecadar. Além disso, todos os serviços de melhorias, adequações e
manutenção do espaço cedido

Reencontros entre profissionais marcam
segunda edição do Boteco PressMídia

“A todos, fica nossa gratidão e a certeza da terceira
edição do Boteco PressMídia,
em 2020”, afirmaram Luciana
Gomes e Talita Costa. (Foto:
InFocco Formaturas e Festas)
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fica a cargo da concessionária.
LIBERAÇÃO
A liberação dos veículos deverá ser feita mediante solicitação ao Detran, no Poupatempo,
com o pagamento de obrigações
e taxas. Já os valores referentes a
estadia e os serviços de remoção
(guinchos) deverão ser pagos diretamente para a empresa no local.
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Editorial

Bolsonaro, a casa e a rua

O advogado Elton Duarte Batalha, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e professor de Direito na
Universidade Presbiteriana Mackenzie, analisa neste texto, o imbróglio familiar/político instalado em Brasília,
envolvendo a família Bolsonaro (filho vereador, filho deputado e filho senador. E pai presidente da República).
Publicamos aqui no espaço de opinião, para que nossos leitores embasem suas reflexões sobre o tema.
Os primeiros movimentos
do governo Jair Bolsonaro
evidenciam uma característica brasileira bastante nociva
quando se trata da discussão
dos interesses da sociedade: a
confusão entre os campos privado e público.
Tal aspecto fica claro na
interferência que a atuação
presidencial vem sofrendo
em decorrência do vínculo do
principal mandatário do país
com seus filhos, especialmente com Carlos Bolsonaro.
Desde a posse, o presidente da República tem enfrentado sucessivas crises, de maior
ou menor porte, como efeito
de atitudes de seus filhos, o
senador Flávio, o deputado
federal Eduardo e o vereador
carioca Carlos.
O primeiro passa por investigação devido à suspeita
quanto à movimentação financeira de um assessor e o segundo se posiciona de maneira,
talvez exagerada, em relação
a assuntos de política externa,
que seriam da alçada do minis-

tro das Relações Exteriores.
Esses casos, porém, poderiam causar algum constrangimento a Jair Bolsonaro, mas em
nada se comparam ao ocorrido
recentemente na relação entre
Carlos Bolsonaro e Gustavo Bebianno, então ministro da Secretaria-Geral da presidência.
Sem exercer oficialmente
nenhum cargo no governo federal, Carlos tem demonstrado
publicamente exercer influência exacerbada sobre os atos
políticos de Jair Bolsonaro.
O papel de eminência parda, porém, é mais delicado neste caso, pois o vínculo familiar
que embasa o referido poder é
estranho ao conceito de república e desnuda o fato de que o
Brasil ainda precisa modernizar-se culturalmente para fazer
jus a determinadas instituições.
A racionalidade que deveria pautar a atuação governamental é deixada de lado em
favor dos vínculos afetivos
dos ocupantes do poder. Nesse sentido, Max Weber e Sérgio Buarque de Holanda são

fundamentais para entender o
momento em que o país mostra, de forma exuberante, sua
pré-modernidade.
O verniz republicano do
Brasil demanda que algo seja
feito para impedir a continuidade da confusão entre os assuntos públicos e privados. As
questões familiares na relação
entre Jair e Carlos não deveriam influenciar a gestão da
coisa pública, em uma sociedade juridicamente organizada na
forma de Estado atualmente.
A escolha democrática
realizada pelos brasileiros nas
eleições de 2018 não foi feita
com o objetivo de transformar o país em um território
dominado por uma família.
Em algum momento, o presidente da República deverá ser
conduzido institucionalmente
para o exercício do poder a
distância dos filhos.
A realização de reunião
com ministros na presença
de algum dos rebentos, por
exemplo, é algo inadmissível
diante do sigilo que deve ser

mantido em relação a determinados assuntos para o bem
da segurança nacional.
O Brasil, caracterizado
historicamente pela busca da
figura paterna na política, não
precisa de um pater famílias
na caminhada em busca da
modernização.
Com menos de dois meses
de governo e antes de qualquer reforma estrutural mais
profunda, já é chegado o momento de a estrutura estatal ser
utilizada para distinguir a casa
(questões privadas) e a rua
(questões públicas), dois ambientes frequentemente confundidos na realidade nacional
em terminologia assaz esclarecedora trazida ao debate público por Roberto DaMatta.
Enquanto isso não for
feito, o governo tende a enfrentar crises sucessivas em
decorrência de problemas relacionais. Para a saúde institucional do país, é hora de o pai
Jair despedir-se do presidente
Bolsonaro para que este possa
governar em relativa paz.
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que desnature seu escopo.
Os ministros Paulo Guedes e
Sérgio Moro não podem perder
suas causas, sob pena de abrirem
um campo de dissonâncias na
frente parlamentar, provocando
uma decolagem turbulenta da
nave governamental.
Na Câmara, com o apoio de
Rodrigo Maia, serão alcançados
os 308 votos para a aprovação
da PEC da Previdência e também os votos para chancelar a
proposta do ministro da Justiça,
que abrange 19 objetivos e prevê
alteração de 14 leis, entre elas, o
Código Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral.
A aprovação se torna viável ainda pelo fato de que as
duas casas congressuais estão
sob comando de quadros do
DEM, partido em ascensão.
Na Câmara, a capacidade de
articulação de Rodrigo Maia,
cuja vitória se deve a mérito
próprio, será decisiva. O Chefe
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni
(DEM), não via com bons olhos
a candidatura do correligionário.
Eleito com votação extraordinária, 334 votos, Maia poderia
até vestir o manto de independência, mas sua formação liberal e o compromisso que tem
expressado de levar a bom termo projetos fundamentais para
o país, sinalizam uma atuação
firme em favor do Executivo.
Lembre-se que ele usou
com maestria sua capacidade
de articulação para aprovar
projetos de alto alcance no
governo Temer, como o teto
de gastos, a Reforma Trabalhista e a Lei da Terceirização.
A formação de um bloco,
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» CÂMARA PODE IR PARA O CHÃO
Vereador Fabrício Lemos (PSL) pediu que a presidência
do Legislativo barretense estude a possibilidade de mudar a
Câmara Municipal para um prédio térreo, com adaptações
necessárias às pessoas portadoras de deficiência física.
» FREIO DE MÃO PUXADO SEGURA DESENVOLVIMENTO
Para o vereador Paulo Correa (PR), não adianta falar que as cidades da região estão se desenvolvendo, se aqui está de freio de
mão puxado. Ele entende que o prefeito Guilherme Ávila (PSDB)
tinha que ter uma mão mais enérgica e cobrar os secretários.
» COISA ESTÁ PIOR QUE JACARÉ NADANDO NO SECO
Na avaliação do vereador Otávio Garcia (DEM), há projetos se arrastando por muito tempo na Câmara. O edil acha
que a situação está pior que jacaré nadando no seco.
» 13 ANOS DE ANISTIA DE MULTA DO IPTU
Em outubro de 2010, o vereador Guilherme Ávila pediu
informações ao prefeito Emanoel Carvalho sobre o valor arrecadado nos últimos 13 anos de anistia de multa do IPTU.
» BIG BROTHER NA CÂMARA MUNICIPAL
De acordo com o vereador Aparecido Cipriano (PP) a Câmara de Barretos não precisa se transformar num Big Brother, pois há espaço para todo mundo.
» GREGO PITÁGORAS É LEMBRADO NO LEGISLATIVO
Na última sessão do Legislativo barretense, o vereador
Dutra (PSDB) iniciou seu discurso com uma frase do filósofo e matemático grego Pitágoras: “Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito”.
» KAPETINHA QUER CÓPIAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Vereador Kapetinha (PTB) requereu da prefeitura cópias
de todos os contratos/convênios e aditivos, firmados desde
2013 com o Aruanda Brasil e com a Casa do Oleiro.
» VEREADOR DESEJA SABER A DATA DA INAUGURAÇÃO
O vereador Elson Santos (PRB) deseja saber da prefeitura, quando será inaugurada a CEMEI (Centro de Educação
Infantil) do Jardim dos Coqueiros.

Pronto para a decolagem?
Não pode dar errado. O
Executivo, sempre com imensa
força em início de gestão, dispõe de condições para aprovar
no Congresso seus primeiros
projetos. Só mesmo forte instabilidade teria o condão de inviabilizar a agenda do governo.
Sinal daquilo que Roberto
Campos chamava de “reversão
de expectativas” é esse imbróglio envolvendo o presidente
Bolsonaro, seu filho Carlos e
Bebianno. Mas a crise não parece debelada com a demissão
do ministro na Secretaria Geral.
Se o episódio não provocar
terremoto ainda maior, deputados e senadores endossarão
a pauta do Palácio do Planalto,
mesmo ressabiados. Após disputar renhido pleito, desfraldando
a bandeira de mudanças e sob
apoio popular, Bolsonaro agrega
força para reformar a Previdência e aprovar o pacote anticrime
e de combate à corrupção.
A fragilidade da administração só ocorrerá na hipótese
de não apresentar resultados.
As duas encomendas, se
aprovadas, darão impulso ao governo, tirando-o do marasmo ou
da sensação de baixa iniciativa,
situação compreensível ante o
afastamento do presidente para
tratar da saúde, desde o atentado
sofrido em Juiz de Fora (MG).
A mudança na Previdência, fixando a idade mínima
de aposentadoria aos 62 anos
para a mulher e 65 anos para
os homens, tem um prazo para
ser aprovada: até junho.
Já a blitzkrieg para combater a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos,
deverá ganhar ajustes, nada

PITA FOGO

» APAGOU A LUZ NA PONTE VELHA
As constantes interrupções de energia elétrica nas chácaras lindeiras à ponte velha de Guaíra são motivo de providências solicitadas pelo vereador Wilson Aparecido (PSDB).

com mais de 300 parlamentares, reunindo PSL, PP, PSD,
MDB, PR, PRB, DEM, PSDB,
PTB, PSC e PMN, confere alguma segurança ao governo.
Já no Senado, o comando
está nas mãos do senador Davi
Alcolumbre, do DEM do Amapá, um nome que emergiu de
articulação feita com sucesso
por Lorenzoni, da Casa Civil.
Portanto, ali também o governo contará com sólida base
de apoio. Ademais, a interlocução será mais fácil tendo em
vista um colegiado de apenas
81 membros. A aprovação da
PEC carece do voto de 49 senadores. O que fará a oposição?
PT e PSOL parecem sem
rumo. Dizer que as reformas
tiram direitos dos trabalhadores é “chover no molhado”. O
dito não mais convence. Perde
para o lema: “reformar a Previdência ou quebrar o Brasil”.
MDB e PSDB agirão sob o
pragmatismo. Votarão a favor
das reformas, com um ou outro
alerta, na tentativa de fazer sobressair sua “independência”.
O PSL, bancada maior da
Câmara (55), superando a do
PT, hoje com 52, será o carro-chefe a puxar os votos do

governo. (Um alerta: partido
que chega ao poder central,
cheio de novatos, sem lastro
doutrinário, corre o perigo de
ver seus integrantes disparando tiros uns contra outros).
De todo modo, se o governo
não tiver força suficiente para
aprovar a mudança na Previdência, abrirá um gigantesco inferno
astral logo no início do governo.
E fica a dúvida: quem fará
a articulação do governo? O
general Santa Cruz, da Secretaria do Governo; Lorenzoni,
da Casa Civil; ou o vice-presidente Mourão?
P.S. O papel dos filhos do
presidente é uma incógnita. Uma
Torre de Babel está à espreita.
Gaudêncio Torquato
Jornalista, professor titular da USP,
consultor político e de comunicação

» PERTINHO DO HOSPITAL DO AMOR
A reorganização do trânsito na Rua Antenor Duarte Vilela,
entre as Avenidas do Ébano e dos Coqueiros, no bairro Paulo
Prata, foi reivindicada pela vereadora Paula Lemos (PSB)
» ACADEMIA NO IBITU
A instalação de uma Academia ao Ar Livre no Distrito do
Ibitu foi pedida pelo vereador Raphael Oliveira (PRP).
» SITUAÇÃO DAS RODOVIAS PREOCUPAM ALMIR
O vereador Almir Neves (PSDB) solicitou à Concessionária de Rodovias TEBE S/A, informações sobre o cronograma
de vistoria das pontes, passarelas e viadutos existentes na Rodovia Brigadeiro Faria Lima. Também pediu ao DER (Departamento de Esstradas de Rodagem) informações das condições
da ponte sobre o Rio Pardo, na divisa entre Barretos e Guaíra.
» UEBE SUGERE CACHOALHADA NA CIDADE
No entendimento do ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) “temos que dar uma chacoalhada para a cidade voltar ao normal”.
» TO QUASE PRONTIN
Muitos foliões já estão se aquecendo para o desfile do
Cordão Espalha Samba na tarde do dia 2 de março, sábado
de Carnaval. A massa vai esparramar alegria ao som das antigas marchinhas.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Os meninos que enganavam nazistas”, de Joseph Joffo, publicado pela Editora
Vestígio.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Quem tem Deus em sua vida, sabe que o seu lugar ninguém toma, o seu espaço ninguém ocupa, a sua luz ninguém apaga e suas bênçãos ninguém anula.” (Yla Fernandes)

A segunda-feira (18) foi de festa para Bruno Henrique
Gonçalves que completou mais um ano de vida, e a data foi
regada de muitos mimos e paparicos pela mãe coruja, Ana
Lúcia (foto), de sua vó Antônia, familiares e amigos. Parabéns!!!

Nesta semana, o jogador João Celeri, sub 20 do Corinthians,
esteve no Programa Vale TV Esporte. João disputou a última
copa São Paulo de Futebol Júnior e foi um dos destaques do
torneio. Celeri tem contrato com o Timão e se reapresentou
quarta-feira (20) e é uma das grandes promessas do nosso
futebol. Registrado com foto sua participação no programa da
Vale TV ao lado do apresentador Décio de Deus!

Os representantes da beleza barretense estiveram na
Vila dos Pobres esta semana. Eles foram levar os
alimentos arrecadados em concurso que aconteceu na
Estação Cultura. Os vencedores são, Renzio Reis e Jaqueline
Diniz, Miss e Mister Barretos 2019, Mariana Robert, Eduardo
Geata, Miss e Mister Beleza Barretos 2019.

Hoje (22) é dia de Ronaldo Garcia celebrar mais um ano de
vida e os bons momentos, fazendo o que ele mais gosta,
curtindo em festa com os amigos. Tudo de bom!!!

Parabéns para Enricco Mori que comemora
amanhã (23) mais um aniversário, e o carinho fica por
conta da esposa Pamella (foto) e da filha Melissa, e as
felicitações dos amigos e familiares. Felicidades!!!

A última quinta-feira (21), foi de festa para o artista
plástico e decorador Pedro Perozzi. Parabéns!!!

Flash no casal, Marcella Balugani e Caio Robert, que
estão turistando no Rio de Janeiro. Sucesso!!!

Pré-carnaval com Gretchen,
Batom na Cueca, Oba Oba
Samba House em Ribeirão Preto

O clima de carnaval invade Ribeirão Preto neste sábado, 23. O Bloco
Califórnia acontece no Estádio do Comercial (Palma Travassos) e
dois trios elétricos se revezarão para garantir a folia das 15h à 00h.
Entre as atrações estão a rainha do rebolado Gretchen - que traz a
participação especial da estrela da TV portuguesa, Luciana Abreu - a
banda de axé Batom na Cueca, Oba Oba Samba House e o sertanejo
Alex de Cristo, além de DJs e baterias universitárias. Os ingressos
estão à venda pela internet pelo site: byma.party/blococalifornia.
O valor é de R$ 20 (meia entrada) e, pelo mesmo preço é possível
adquirir a inteira solidária em que é necessário ainda a doação de 1
quilo de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social
de Solidariedade da cidade. (foto divulgação)

Destaque para
Ana Maria
Santos, que está
esbanjando sua
beleza, simpatia
e bom humor em
Maragogi - Alagoas
- Caribe Brasileiro.
Sucesso!!!

Drielly Cristina
Alves Rosendo, filha
de Maria das Graças
e Mário, celebra
hoje (22) os seus 25
anos, onde a data
será comemorada
ao lados dos pais,
dos irmãos, Izabel,
Rafael e Paulo
Henrique, demais
familiares e amigos.
Felicidades!!!
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Instituto Esperança e Vida
Barretos implanta “Aprova
inaugura sede do projeto
Digital” e diminui burocracia na
“Viver Bem na Melhor Idade” aprovação de projetos de obras
A partir da próxima terça-feira, dia 26, o processo para
aprovação de obras, projetos,
licença prévia e outros trâmites necessários a construções
na cidade de Barretos será
completamente online, com
a implantação do programa
“Aprova Digital”, realizado
pela secretaria municipal de
Planejamento Urbano.
Os arquitetos e engenheiros passarão a enviar projetos
e documentos de maneira online, submetendo-os a aprova-

Com a presença do prefeito
Guilherme Ávila e da secretária
municipal de Assistência Social
e Desenvolvimento Humano,
Carmem Bordalho, aconteceu
naterça-feira, dia 19, a inauguração da sede do projeto “Viver
Bem na Melhor Idade”.
O local tem capacidade
para atender mais de 50 idosos em situação de vulnerabilidade social. Uma iniciativa
do Instituto Esperança e Vida,
o projeto é desenvolvido em
parceria com a prefeitura, que
cedeu o prédio que já abrigou
um Centro Municipal de Educação Infantil, e custeia as atividades por meio do Fundo
Municipal do Idoso.
No local, equipado com
sala de estar, quartos, cozinha
piloto, salas de atividades, pátio externo e coberto, entre
outras acomodações, ser realizado atendimento a idosos ca-

dastrados pela secretaria, das
7 às 16 horas.
O atendimento será realizado por uma equipe multidisciplinar que inclui, além de
outros profissionais, psicoterapeuta, fisioterapeuta, artesãos,
recreadores, cuidadores, cozinheiros, tudo para resgatar o
convívio social, o trabalho de
prevenção em saúde e a qualidade de vida dos atendidos.
O presidente do Instituto Esperança e Vida, Rosemir Rezende Nagib, explicou que o projeto é fruto de um sonho. “Sempre
sonhei em dar às pessoas que
tanto contribuíram com nossa
cidade, um lugar onde elas pudessem se encontrar, e encontrar
atividades que fizessem com
que elas não desistissem de ser
felizes. Hoje realizo esse sonho,
graças a parceria e apoio da prefeitura”, disse.
O prefeito Guilherme Ávi-

la, fisioterapeuta de profissão
e habituado com o trabalho
dedicado a idosos, destacou a
seriedade do projeto. “É muito fácil criticar, reclamar e esperar do poder público municipal, que muitas vezes falha,
admito. Mas o que o Instituto Esperança e Vida faz aqui
é mostrar que quando há boas
ideias, seriedade e trabalho
voluntário, é possível mudar a
sociedade. Nós fazemos questão de estar perto, apoiar, dar
condições para que esta casa
seja exemplo, assim como são
tantas outras ações permanentes de outras instituições sérias de Barretos”, concluiu.
A sede do projeto “Viver
Bem na Melhor Idade” fica na
Rua Primavera, nº 480, no bairro Santa Isabel. O cadastramento de idosos para participação
nas atividades do instituto é feito pelos CRAS da cidade.

ção com muito mais rapidez.
Segundo o secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Câmara, “todo o processo,
análise, aprovação e emissão
de alvará dos requerimentos
de projetos e obras será digital, colocando um ponto final
na famosa papelada que, no
caso de projetos tem, inclusive, tamanhos muito maiores.
O Aprova Digital já é adotado
em outras cidades brasileiras
e mostrou-se eficiente e de fácil uso para os profissionais da

construção civil”, explica.
A expectativa da prefeitura é
que o tempo de aprovação diminua consideravelmente, gerando economia tanto para administração pública, quanto para o
cidadão que pretende realizar a
obra e, também, para os profissionais envolvidos no processo
de aprovação das licenças.
Para acessar o sistema,
basta entrar no site da prefeitura, no www.barretos.
sp.gov.br e clicar no banner
do Aprova Digital.

Reforma da Previdência
iguala regras de aposentadoria
de políticos às do INSS

Novos políticos poderão
ter as mesmas regras para
aposentadoria que os trabalhadores da iniciativa privada,
de acordo com a proposta de
reforma da Previdência, entregue na última quarta-feira
(20) pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional.
Pelo texto, o político que
for titular de mandato eletivo
terá de ter pelo menos 65 anos
de idade, no caso de homens,
e 62, no caso de mulheres mesma idade prevista para
servidores público e trabalhadores da iniciativa privada.
Além disso, ele terá de pagar um pedágio de 30% sobre
o tempo de contribuição que
faltar. O benefício será limitado ao teto do INSS, que é de
R$ 5,8 mil atualmente.

Atualmente, os deputados
federais, por exemplo, podem
se aposentar com idade mínima de 60 anos (homens e
mulheres) e 35 anos de contribuição. Eles recebem o
equivalente a 1/35 do salário
para cada ano de parlamentar.
Na prática, isso corresponde a R$ 1 mil por ano. Com
isso, os detentores de mais
mandatos conseguem receber como aposentadoria até o
vencimento integral, hoje de
R$ 33,7 mil.
Os senadores têm um modelo ainda mais vantajoso que
os deputados. Eles já podem
receber quase R$ 8 mil de benefício após concluírem oito
anos de mandato. Pela proposta também estarão sujeitos
às novas regras políticos estaduais e municipais.

A reforma da Previdência vai cobrar uma contribuição maior dos trabalhadores
que tem salários maiores. As
alíquotas chegarão a 22% no
caso dos servidores públicos
e a 14% no caso do INSS. A
proposta sugere que funcionários com salários superiores aos R$ 39,3 mil pagos aos
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o teto
do funcionalismo, recolham a
alíquota máxima.
Em contrapartida, será reduzida dos 8% atuais para
7,5% a contribuição dos cerca
de 23 milhões de brasileiros
que recebem até um salário
mínimo. Essas são apenas algumas das mudanças propostas pelo governo Jair Bolsonaro, conforme texto entregue
ao Congresso Nacional.
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Reencontros entre profissionais marcam
segunda edição do Boteco PressMídia

Os abraços saudosos entre
os profissionais que atuam na
área da comunicação, registrados de diversas formas, selaram
o propósito do evento que reúne,
anualmente, pessoas que atuam
na imprensa e agências de comunicação, de Barretos e região.
Mais uma edição do Boteco
PressMídia foi realizado no último sábado (16), em Barretos,
pelas jornalistas Luciana Gomes
e Talita Costa. Na oportunidade,
ambas confirmaram a terceira
edição do evento para 2020, em
data a ser confirmada.
Mais de cem profissionais de
Barretos, Bebedouro, Colina e São
José do Rio Preto, prestigiaram o
evento, além de patrocinadores
que chancelaram a importância da
atuação dos profissionais para o
desenvolvimento de Barretos.
William Batista, da empresa
de comunicação WGB, de São
José do Rio Preto, esteve presente com mais dois integrantes
de sua equipe, inclusive representando a Pacaembu Construtora, cliente da agência e patrocinadora do evento.
“São momentos assim que
vale muito a pena na nossa profissão, encontrar amigos e conhecer novos profissionais em
um ambiente tão leve, tão gostoso. Fizemos questão de vir de
São José do Rio Preto para participar do evento e representar
nosso cliente que acredita que
este tipo de iniciativa. É extremamente positiva para o mercado”, comentou.
O proprietário do jornal O Colinense, da vizinha Colina, Beto
Felicci, foi outro que elogiou ou
evento e aproveitou-o para rever
amigos. “Tem pessoas aqui que

conheço há mais de 20 anos e não
tenho, infelizmente, a oportunidade de estar junto no dia-a-dia, por
isso o evento é tão importante para
mim, pelos reencontros. Além de
ser uma festa boa, em local muito
bacana, com comida e bebida de
qualidade, enfim, é um dia para se
lembrar”, comentou Felicci.
As organizadoras destacaram
a importância desse momento de
confraternização entre os profissionais e agradeceram o apoio de
empresas e parceiros para a realização do evento.
“Sem o apoio de empresas
sérias como a Cervejaria Império
Puro Malte, Samaúma American Bar, Pacaembu Construtora,
North Shopping Barretos, Unifeb, Concessionária de Rodovias
Tebe, Casa Pedro Garcia, InFocco Formaturas e Festas, Bebidas
Poty, Barretos Country Thermas
Resort, Grafomania, Gráfica &
Brindes Barretos, Os Independentes, dupla Filipe e Thiago, Pinguim
Sorveteria, Óticas Diniz e Wilsom
Som & Iluminação, não conseguiríamos proporcionar uma tarde tão
agradável e cheia de surpresas aos
profissionais”, frisaram.

“A todos, fica nossa gratidão e a certeza da terceira
edição do Boteco PressMídia,
em 2020”, afirmaram Luciana
Gomes e Talita Costa. (Foto:
InFocco Formaturas e Festas)
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Oficina “Born on Boom/Geração de Ideias
Inovadoras” acontece no Unifeb neste sábado
Neste sábado, 23 de fevereiro, acontece a oficina
“Born on Boom/Geração de
Ideias Inovadoras”, atividade de empreendedorismo que
será desenvolvida pelo Sebrae
em parceria com o Unifeb.
O encontro é aberto somente aos estudantes do Unifeb e será realizado na sala
A1, do Bloco João Monteiro,
a partir das 9 horas. As inscrições podem ser feitas pelo
link: bit.ly/geraçãoideias.
O objetivo da oficina é
mostrar as diferentes técnicas
de criação de idéias, utilizando
times multidisciplinares e com

foco colaborativo, sendo um
novo olhar sobre a capacidade do empreendedor em gerar
negócios inovadores, com a
possibilidade de desenvolver
empreendedorismo de alto impacto, ou validar uma idéia de
negócio em um curto espaço
de tempo por meio de métodos
atuais, com trabalho em equipe, inovação e criatividade.
A oficina será ministrada
pelo facilitador do escritório
regional do Sebrae/SP, Guilherme Sanches, e contará com
diversas dinâmicas interativas
ligadas ao empreendedorismo.
Na oportunidade acontece

a abertura da edição 2019 do
Programa de Empreendedorismo HUB, do Sebrae, realizado em parceria com o centro universitário pelo segundo
ano consecutivo.
O Unifeb deu início ao
HUB do Sebrae em 2018,
um programa que fomenta
iniciativas empreendedoras
entre os universitários e traz
oportunidades concretas para
a criação de novos negócios.
No ano passado, o projeto começou na instituição com 80
estudantes inscritos e geraram
dezenas de startups, algumas
em atividade.

Crystal é a cerveja oficial
do CarnaOlímpia 2019

Marca preparou ativações exclusivas para a festa
que promete agitar o interior de São Paulo

Quem for curtir os cinco
dias de folia, de 1º a 5 de março, do CarnaOlímpia, pode se
preparar para uma mega programação. Além de ser a cerveja oficial do circuito, a Crystal
preparou uma série de ativações exclusivas para os foliões.
Ao chegar na festa, o público será recebido por latas de
led da Crystal, que darão um
toque todo especial ao evento.
A cerveja também vai disponibilizar displays de LED, paredões de chope e copo descartável da marca para o evento,
que pode ser levado para casa
como recordação.
Realizado no prolongamento da Avenida Aurora Forti
Neves, com entrada franca, o
CarnaOlímpia 2019 começa na
sexta-feira (1º), com show de A
Zorra, uma das bandas de Axé
Music com quase 20 anos de carreira e com sucessos que embalam carnavais por todo o Brasil.
No sábado (2), data em
que também se comemora o
aniversário de 116 anos de
Olímpia, quem comanda a
festa é o grupo de pagode Atitude 67, conhecido pelo hit
“Cerveja de Garrafa”.
A programação continua
no domingo (3), com Bruno &

Barreto. Ainda em ritmo sertanejo, quem anima o o carnaval de
Olímpia na segunda-feira (4), é a
dupla Diego & Arnaldo e o gru-

po Exaltasamba. O CarnaOlímpia termina na terça-feira (5) com
apresentações locais e regionais.
(Foto:Olímpia 24Horas)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A DIRETORIA DO TEMPLO ESPIRITUALISTA DE UMBANDA “PAI OGUM”, inscrito no CNPJ sob nº
00.717.143/0001-19, com sede à Rua Olimpio José Rodrigues nº 26, nesta cidade de Barretos, Estado de São Paulo
CONVOCA, diretores e associados, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 01 de março
de 2019, na sede da entidade, às 19:00 horas, com a seguinte pauta:
1. Eleição e posse da Nova Diretoria para o período de 02/01/2019 a 02/01/2021.
2. Renovação/Alteração do Estatuto Social.
3. Não sendo atingido o quorum na primeira convocação a Assembléia será realizada em segunda convocação uma hora mais tarde, com qualquer numero de associados presentes.
Barretos, 22 de fevereiro de 2019.
Diretoria do Templo Espiritualista de Umbanda Pai Ogum

Cerca de 6.500 gibis da Turma
da Mônica serão distribuídos
na rede municipal de ensino
Nesta quinta-feira (21), na
Escola Municipal “Mathilde
Gitahy de Melo” estiveram
presentes os secretários municipais, Valéria Recco (Educação), Alexander Stafy Franco
(Saúde), Marco Antônio Carvalho Ferreira (Agricultura e
Meio Ambiente), além de representante do projeto “Bem
Estar em Barretos”, realizando a distribuição de exemplares de gibis da Turma da Mônica e orientando os alunos
sobre a importância dos cuidados com os seus animais.
Intitulado “Cuide Bem do
Seu Amigo”, o gibi aborda temas como combate aos maus
tratos e abandono de animais,
além de transformar os alunos
em multiplicadores do conhecimento adquirido.

De acordo com Valéria
Recco, a leitura do gibi é uma
das mais interessantes para o
público infantil, por tratar o
tema de forma bastante lúdica.
“Esses exemplares são capazes de tornar a transmissão

de conhecimentos mais enriquecedora, melhorando não
só o ambiente escolar como
a relação com toda a comunidade envolvida com a aquele
aluno multiplicador”, ressaltou a secretária de Educação.
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Adalgisa Borsato: a talentosa
escritora de livros e peças teatrais
Nascida em Barretos, Adalgisa Borsato ocupa a cadeira
número 32 na ABC (Academia
Barretense de Cultura). Seu último livro infantil “Os sapos
do vovô Galdino” orienta para
a preservação das espécies e a
preocupação do uso de agrotóxicos. “Eu sempre direciono
meus livros para a conservação da natureza”, destaca.
Adalgisa foi bibliotecária
durante muitos anos. Gostava de ler os livros infantis de
Hans Christian Andersen e
também as fábulas de La Fontaine, que possuem conteúdo
moral. “Quando era bem pequena minha mãe me deu um
livro de estórias infantis e tomei gosto”, disse.
Dentre os livros infantis
que escreveu estão também “O
ratinho sonhador”, que observa a destruição da natureza e
sonhava até em mudar de país,
porque achava que estava devastando todas as florestas.
Admite que é fácil escrever
para crianças, pois elas valorizam as pequenas coisas. “Nós
temos que ensinar as crianças
a ler e escrever. Aconselho elas
a escrever tudo o que vê no seu
dia-a-dia, como passarinhos,
matas, príncipe e depois, começar a ler e tirar dali uma
estória, um poema ou poesia a

Chorinho no Museu
de fevereiro marcado
para este domingo

Adalgisa Borsato
lançou recentemente
mais um livro infantil.
(Foto e texto: Aquino
José/ Seven Press)

partir do natural”, revela.
Com o advento da tecnologia, as crianças se afastaram
dos livros. De acordo com
Adalgisa Borsato, com o apoio
dos pais, escritores e professores, está acontecendo um retorno para as livrarias. “Visito
bastante as livrarias em São
Paulo e vejo as crianças lá.
Vejo as mães comprando muitos livros nas feiras”, relata.
A escritora diz que tem outras cinco estórias para publicar, mas gostaria de fazer em
apenas um livro. O título provisório para a obra está escolhido: “Pequenos contos para
crianças”.
Também tem 12 peças es-

critas para encenação em teatro infantil e adulto. Escreveu
a peça “A caminhada”, que
conta a história da família
Barreto chegando aqui, passando por outros períodos até
da fundação da Festa do Peão.
O texto relata ainda fatos
do município. A peça foi apresentada em Barretos em três
ocasiões, encenada por atores
da cidade e dirigida pelo Ricardo Tadeu Marques.
A peça “Amor em preto e
branco” é outra obra que espera a encenação. Está pronta há
quatro anos e trata do amor entre um casal no qual o rapaz é
negro e a moça é branca, abordando a temática do racismo.

Além disso, Adalgisa Borsato tem contos publicados em
antologias. “Tenho uma história
verdadeira romanceada contando o início da Festa do Peão de
Barretos com todas as modalidades de montarias. Depois fiz
uma autobiografia - Vida que
nos transforma - contando minha vida numa catarse”. A história relata sua infância no sítio
Pitangueiras e da sua família no
povoado das Três Barras, zona
rural de Barretos.
A escritora Adalgisa Borsato trabalha atualmente escrevendo um romance rural
chamado “A fazenda pedra
azul”. Também tem outros
projetos literários em vista.

O Museu Histórico, Artístico e Folclórico “Ruy Menezes” recebe neste domingo,
dia 24, mais uma edição do
projeto Chorinho no Museu,
a partir das 10 horas, com
show do Grupo Escorregando. A entrada é gratuita.
O projeto Chorinho no
Museu é desenvolvido pela
prefeitura de Barretos, por
meio da secretaria municipal de Cultura e, uma vez
ao mês, apresenta o grupo
de chorinho mais famoso da
região, o Escorregando, com
repertório primoroso.
Neste domingo, o público
vai se emocionar com choros que marcaram história da

música brasileira, de autoria
de grandes nomes desse ritmo, genuinamente brasileiro. Canções como “André de
Sapato Novo”, “Carinhoso”
e “Doce de Côco” já estão
na programação.
O Grupo Escorregando
é formado por Breno Cezar
no clarinete; Cesar Juliani no
pandeiro e produção; Euvaldo
Lacerda no violão; Glauber Juliani na bateria; Felipe Moraes
no bandolin; Leandro Carvalho no violão de sete cordas; e
Paulo Floriano na tuba.
O Museu Ruy Menezes
fica na esquina da avenida 17
com a rua 16, no centro, junto
à Praça Francisco Barreto.
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Novo treinador acerta equipe do BEC ao seu estilo de jogo
A equipe do Barretos Esporte Clube trabalhou em
dois períodos nesta quinta-feira (21), sob o comando do
treinador Ricardo Moraes (foto), que assumiu o comando técnico do clube na terça-feira, dia 19. Aos poucos,
o treinador foi conversando com o grupo de jogadores e
demonstrando o estilo de jogo que deseja que cada um
demonstre diante da equipe do Esporte Clube Primavera,
em sua estreia nesta sexta-feira, dia 22, às 20 horas. O
que foi possível ver neste início de novo comando técnico, foi Ricardo Moraes ouvindo a opinião de cada jogador
sobre seu estilo de jogo, na busca de montar a equipe
mais coesa possível para enfrentar o próximo adversário,
no caso o Primavera, e voltar a sonhar com uma vaga no
G-8. O treinamento foi acompanhado de perto pelo diretor
de futebol, Antônio Bernardino de Carvalho, “Garrincha”,
que vem atuando no Estádio Fortaleza, ao lado do gerente de futebol, Luiz Eduardo Cortillazzi, Luizão. O jogo
contra a equipe do Primavera acontece na noite desta sexta-feira (22), às 20 horas, no Estádio Fortaleza.

Estão abertas inscrições para os Jogos
Escolares do Estado de São Paulo
Competição também conta com esportes paralímpicos; estudantes
poderão competir em modalidades coletivas e individuais

Já estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares do
Estado de São Paulo, parceria
entre as secretarias estaduais da
Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico.
A competição é destinada
a crianças e jovens matriculados em escolas públicas e privadas de todo o Estado.
As inscrições podem ser
realizadas até o dia 15 de
março nas categorias Mirim
(14 anos - nascidos a partir
de 2005) e Infantil (17 anos
- nascidos a partir de 2002).
O período de competições
será de 25 de março até 15 de
setembro para ambas as categorias, conforme previsto no
regulamento. Ao final desse

período, serão apurados os
campeões que terão o direito
de disputar os Jogos da Juventude, de abrangência nacional.
Os alunos poderão participar de provas convencionais e
paraolímpicas em modalidades
coletivas e individuais (masculinas e femininas), nas seguintes
modalidades: Atletismo, Atletismo Paraolímpico, Badmington,
Basquetebol, Bocha Paraolímpica, Ciclismo, Futsal, Futebol
de Cinco, Futebol de Sete, Ginástica Rítmica, Goalball, Handebol, Judô, Judô Paraolímpico,
Luta Olímpica, Natação, Natação Paraolímpica, Tênis de
Mesa, Tênis de Mesa Paraolímpico, Tênis em Cadeira de Rodas, Voleibol, Voleibol Sentado,
Vôlei de Praia e Xadrez.
Os jogos têm por objetivo

promover por meio da prática
esportiva, a integração e o intercâmbio entre os alunos das
unidades escolares da rede de
ensino fundamental e médio
em todo Estado
Outro objetivo é o de favorecer a descoberta de novos talentos
esportivos que possam ser indicados para participar dos programas “Bolsa Talento Esportivo” e
“Centro de Excelência Esportiva”, além de fomentar o desporto
escolar no Estado de São Paulo.
PARTICIPAÇÃO
EM 2018
No ano passado competiram 363.681 alunos provenientes de 2.535 escolas, localizadas em 504 municípios do
Estado, totalizando em 14.096
jogos e 670 competições nas
diversas categorias e fases.

