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POLÍCIA MILITAR TRABALHA COM FOCO NA PREVENÇÃO - “Por entendermos de grande importância, o trabalho prestado pela Polícia Militar do
Estado de São Paulo, vamos ceder, nesta edição, nosso espaço de opinião, para levar aos nossos leitores e à população barretense, nota distribuída
pelo setor de Comunicação do 33 Batalhão da Polícia Militar do Interior, sediado em Barretos, também responsável pelo policiamento em toda a região.”
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Bispo destaca sensibilidade de atores
no espetáculo “Paixão de Cristo”
Mais de 50 atores profissionais e amadores encaram o
palco, voluntariamente, para
contar uma história milenar.
Para dom Milton Kenan Júnior,
bispo da Diocese de Barretos,
é uma atividade que resgata a
cultura e a lembrança da morte
e ressureição de Jesus. “É uma
iniciativa que incrementa a nossa celebração”, apontou.
A peça “Paixão de Cristo”
será apresentada neste sábado
(24), às 19h30, na Praça Francisco Barreto, gratuitamente
para toda a população. Para o
bispo, o envolvimento destes
atores demonstra a sensibilidade que ainda hoje é bastante
viva, diante dos mistérios que
estão no centro da fé. “Quando
falamos da paixão de Jesus, a

gente toca mais profundamente no coração das pessoas, pois
desperta o sentimento de compaixão”, ressaltou.
A secretaria municipal de
Cultura destacou cenografista
e figurinistas que pesquisaram
um pouco sobre a história e
cultura da época, através das
vestimentas dos personagens.
Fez também investimentos
que darão à peça a grandiosidade de espetáculo.
A peça tem direção executiva do secretário João Batista
Chicalé, produção executiva
de Sueli Fernandes, direção
artística de Ricardo Tadeu
Marques, com assistência de
José Antônio Merenda e roteiro do jornalista e roteirista,
Milton Figueiredo.

Venha curtir o seu domingo,
na Domingueira do RIO DAS PEDRAS. Neste dia 25 de março,
a partir das 15 horas, na Praça
de Eventos do clube, a atração
é da dupla VICTOR & DIEGO
(foto), de Ribeirão Preto, que traz
aos associados e visitantes, um
show prá lá de animado. Rio das
Pedras, Lugar de Gente Feliz !!!!

Cuidados na hora
de comprar peixe
na Semana Santa
Pescados frescos merecem
atenção. Veja dicas

Dom Milton incentiva os fiéis a comparecerem ao espetáculo. (Foto: Aquino José)

Dia Mundial da Água é
comemorado em unidades escolares
Comemorado todos os anos
no dia 22 de março, o Dia Mundial da Água foi tema de teatro
infantil, em duas CEMEIs de
Barretos. No bairro Rios, a peça
foi apresentada pelas crianças da
recreação e pré-escola, junto às
professoras Sílvia Martins Brigagão e Luciene Cristina Ferreira
Cardoso, respectivamente. No
CEMEI Maria Fernandes Rodrigues, os alunos do berçário da
educadora Cíntia Ferreira Machado, também participaram de
atividades alusivas ao conteúdo
sobre a água. Na atividade sensorial junto aos bebês foi proposto
molhar o algodão na água para
perceberem o fio de água, além
de músicas relacionadas a atividade proposta. Para a professora
Silvia Brigagão, a sala de aula é
um local bastante propício para
se desenvolver a consciência ambiental entre as crianças. “É um
momento que aproveitamos para
lembrar sobre a importância do
uso correto da água, bem como a
conservação, evitando a poluição
e a contaminação”, explicou.

Eventos marcam
Semana de
Conscientização da
Síndrome de Down
em Barretos
Página 6

DOMINGUEIRA

Classificado, BEC recebe
Portuguesa Santista no domingo
Jogo no Estádio Fortaleza marca encerramento
da primeira fase do campeonato

O Barretos Esporte Clube perdeu na tarde da última quarta-feira (21), para o Desportivo Brasil por 1 a 0 (foto). A
equipe barretense, já classificada, caiu para a quinta posição
no Paulistão da Série A3. O BEC volta a jogar no próximo
domingo, no Estádio Fortaleza, às 10 horas, contra a Portuguesa Santista. A partida marca o encerramento da primeira
fase de classificação do campeonato. Na quarta-feira também
ficou definido que Mogi Mirim, Manthiqueira e Matonense
já estão rebaixados. (Foto: Desportivo Brasil)

Páscoa Solidária espera arrecadar
ovos de chocolate para instituições
Realizada pelo Rotary e Instituto GPA, ação visa a
estimular a solidariedade e beneficiar instituições parceiras

Rotarianos de Barretos participam de campanha
Páscoa Solidária desde 2016

Multiplicar a felicidade de milhares de pessoas. É com essa intenção que o Rotary e o Instituto
GPA, braço social do Grupo Pão
de Açúcar, realiza mais uma edição
da campanha Páscoa Solidária.
A iniciativa tem como
objetivo mobilizar clientes e
funcionários para doação de
ovos de chocolate, que serão
destinados a crianças atendidas por instituições parceiras.
A arrecadação será amanhã,
sábado, 24 de março, na loja
do Extra Hiper de Barretos.
A ação faz parte de um
calendário de iniciativas que
buscam, a partir de datas co-

memorativas, sensibilizar e
despertar a solidariedade.
Para João Sória, coordenador da Casa de Convivência
Mariano Dias, uma das instituições contempladas, a iniciativa
faz toda a diferença no cotidiano dos assistidos. A loja de
Barretos espera arrecadar pelo
menos 300 ovos de chocolate.
Nas lojas, os rotarianos
ajudarão na sensibilização dos
clientes e na organização dos
ovos de chocolate doados. As
lojas terão os produtos participantes identificados por peças
de comunicação com a identidade visual da campanha.

Com a proximidade da Semana Santa a procura pelos pescados aumenta significativamente.
Muita variedade e preços para
atender toda a demanda de consumidores. Mas, nesta época,
também surgem muitas pessoas
que não são do ramo e começam
a comercializar o produto sem nenhuma responsabilidade de procedência, higiene e qualidade.
Abaixo algumas dicas para
não se dar mal na compra de
peixes frescos.
l Vendido fresco, o peixe não
pode apresentar areia, sujeira,
plásticos, enfim, nada que demonstre falta de higiene na manipulação.
l Não pode ter perfurações na
superfície.
l Escamas devem estar transparentes, firmes e resistentes.
l Os olhos estarem perfeitos,
brilhantes e grandes.
l Guelras amareladas e com
muco indicam que o peixe não é
fresco. Elas devem ser brilhantes, bem vermelhas e sem muco.
l Peixe cheira peixe e não tem
outro odor que não seja esse.
l Todo peixe fresco deve estar
em ambiente refrigerado. Verifique a qualidade (cor e aroma) do
gelo onde ele está depositado.

Alckmin assina
convênios
com a região
de Barretos
Página 4

Supermercados podem abrir na Sexta-Feira Santa
O presidente da Acib, Roberto Arutim, confirmou que, de acordo com a convenção coletiva de trabalho, assinada entre representante dos comerciários e do Sincomércio, os supermercados poderão abrir
na Sexta-Feira da Paixão, dia 30, mas estarão proibidos de abrir no domingo de Páscoa, dia 1º de abril.
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Editorial

Polícia Militar trabalha com foco na prevenção
Por entendermos de grande importância, o trabalho
prestado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo,
vamos ceder, nesta edição,
nosso espaço de opinião, para
levar aos nossos leitores e à
população barretense, nota
distribuída pelo setor de Comunicação do 33 Batalhão
da Polícia Militar do Interior,
sediado em Barretos, também
responsável pelo policiamento em toda a região.
“A Polícia Militar tem
como missão constitucional
precípua a preservação da ordem pública, termo que abriga múltiplas atribuições e atividades, como patrulhamento
ostensivo, policiamento de
eventos, de trânsito, escolar;
escolta de autoridades, de presos, além de ações de repressão imediata na ocorrência de
crimes, dentre tantas outras.
Neste contexto, sem dúvida alguma, nosso foco é evitar que a paz social e a ordem
pública sejam quebradas, que
o patrimônio, a integridade física e a vida, sejam agredidos.
Isso é “PREVENÇÃO”.
Então, visando a PRE-

VENÇÃO, lançamos mão de
todos os nossos recursos humanos e materiais, e os empregamos em prol da população, buscando estar sempre
presentes em seu cotidiano,
de modo que, ao ver-nos, o
cidadão de bem se sinta seguro e o criminoso inseguro em
suas pretensões delituosas;
que as praças e áreas de lazer
e desporto sejam ocupadas
por famílias, que nas ruas pedestres caminhem e atravessem a via em segurança, pois
os veículos se encontram em
condições mínimas de uso, os
motoristas devidamente habilitados, não dirigindo sob influência de drogas e/ou álcool, em alta velocidade, usando
celular e com sua atenção voltada totalmente ao trânsito.
É de se notar, portanto, o
quão complexa é tal missão, exigindo ações policiais em várias
frentes, sendo que uma das mais
eficazes é a abordagem policial,
que pode se dar mediante fundada suspeita ou em operações
fiscalizatórias, a “Blitz”, onde o
policial, a depender das circunstâncias, voltará sua atenção ao
aspecto criminal em primeiro

» O CUSTO DA TELEVISÃO PÚBLICA
Para a TV Câmara colocar no ar uma grade de programação mínima com jornalismo e programas educativos locais
estima-se que seria necessária a contratação de pelo menos
35 pessoas através de concurso público. Também seriam precisos R$ 3 milhões para a compra de equipamentos.

plano e, depois, o administrativo
ou vice versa.
Sabido de todos é a atual
situação político social por
que passa o Brasil, com notórios reflexos negativos na
segurança pública, o que errônea e injustamente, não raras
vezes, se atribui às polícias,
em especial a Polícia Militar,
como se único ator neste cenário fosse, o que não é.
A segurança pública é dever
do Estado, mas também direito e responsabilidade de todos,
incluindo, então, poderes, autoridades, instituições públicas e
privadas, e por fim, cada cida-

dão, sem qualquer distinção.
Sendo assim, a Polícia
Militar reafirma seu compromisso com a sua segurança
pública, mas também espera
contar com sua compreensão
e colaboração.
Lembre-se então: ao ser
abordado ou avistar uma operação policial, redobre sua
atenção e reduza a velocidade.
Se for noite, acenda as luzes
internas do veículo, não faça
movimentos bruscos, obedeça
aos comandos do policial abordante e, não se esqueça: nosso
trabalho visa a PREVENÇÃO
em prol de você cidadão”.

Somos todos irmãos!
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sua raça e suas origens, alimentada por teorias preconceituosas, que ensinam que há
raça superior a outra e pessoas
melhores. Todas estas teorias
já foram refutadas e reconhecidas como fúteis por não
serem nem honestas e menos
ainda humanas.
Não basta refutar as teorias, é preciso combater as
práticas e a comunicação
preconceituosa que ainda se
permite cultivar em determinados ambientes e nas interatividades sociais. Ninguém
nasce racista ou preconceituoso. Se aprende em algum
lugar. O ex-presidente da
África do Sul, Nelson Mandela, afirmou: “Ninguém nasce
odiando outra pessoa pela cor
de sua pele ou por sua origem,
ou sua religião. Para odiar, as
pessoas precisam aprender”.
O fato é que não basta somente ensinar o fim do preconceito racial, se faz necessário ensinar a amar. E amar
a todos de forma indistinta e
sem nenhum sentimento de
orgulho que leve alguém a
sentir-se superior ao outro.
O amor a todos os seres
humanos deve ser cultivado
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» FALTA SOLDADO NO QUARTEL
Durante lançamento na ACIB do programa Vizinhança Solidária, o Major Mauro revelou que a 1ª Companhia da Polícia
Militar de Barretos conta com valorosos 86 policiais quando deveria ter 110. A Polícia Civil também se queixa de defasagem.

Opinião
O progresso da sociedade
não passa somente pelas descobertas científicas e tecnológicas
que permitem melhorar o estilo
de vida e a relação das pessoas
entre si e com o meio em que
vivem. O progresso passa pela
superação das visões distorcidas e o reconhecimento das interpretações erradas que se faz
dos conceitos da vida.
Entre os conceitos a serem
superados e exterminados da
convivência humana, deve
se destacar os preconceitos
sobre todos os aspectos e formas. Não se pode admitir de
forma alguma que se alimente
distinção, separação, discriminação, racismo ou qualquer
“apartheid” Social.
A discriminação social é
um dos mais graves atentados
que já se cometeu contra a humanidade e que ainda sobrevive na cabeça e nos corações
de diversos grupos humanos
que não conseguiram evoluir
ou mesmo rever seus próprios conceitos formados em
momentos muito obscuros da
história humana.
A discriminação racial
classifica os seres humanos de
acordo com a cor da sua pele,

PITA FOGO

nos lares, ambientes e espaços
de convivência. Ninguém foi
criador inferior a ninguém e
tampouco nasceu para ser melhor que ninguém. Os desníveis
são uma falta de harmonia na
convivência humana e, acima
de tudo, falta de amor humano
injetado nas veias e no coração.
O fato é que ainda há pessoas que absorveram alta dose
de preconceito, racismo e soberba comportamental dentro dos seus próprios lares, e
alimentam ou mesmo disseminam estes conceitos vergonhosos e humilhantes.
Não podemos tolerar brincadeiras ou piadas que humilhem e destratem qualquer
pessoa. Não se pode admitir
escolhas preferenciais que
discriminem a cor da pele do
outro, como se ele fosse inferior. Não se pode elevar ninguém a custa da humilhação
de outra pessoa.
O racismo e o preconceito
racial devem ser tão repudiados como se rejeita a fome, a
miséria, a guerra e a todos os
crimes. Não há diferença entre
racismo de branco ou de negro. Todo racismo é selvagem
e desumano. Ele fere de forma
letal a convivência sadia, projeta pessoas egoístas e igno-

rantes e joga outros no campo
da marginalidade social.
As práticas de preconceitos raciais devem ser denunciadas e combatidas como
qualquer outro crime. Nunca
se deve considerar tais práticas como uma coisa menor ou
sem importância. A indiferença ou o pouco caso com um
assunto tão sério aumenta a
prática disseminada - mesmo
que inconsciente - deste comportamento doentio.
Não se combate o mal com
o mal, mas com a verdade e
o bem. A verdade a ser ensinada, vivida e praticada é a
que somos todos irmãos e irmãs, temos um Único e mesmo Pai, a quem chamamos de
Deus. Um Pai que tem filhos
de todas as raças, apontando
para a riqueza da diversidade
e beleza da interatividade.
O bem precisa ser vivido,
ensinado e praticado e ambientes separatistas e discriminatórios devem ser abolidos da convivência humana.
Não basta ser contrário ao
preconceito racial. É preciso viver e ensinar a viver o
amor entre todos.
Padre Róger Araújo
Jornalista e membro da
Comunidade Canção Nova

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.
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» QUANDO O TRANSMISSOR ESTRAGA
A TV Câmara realmente custa caro aos cofres públicos. A
falha no transmissor que deixou a emissora fora do ar por quase dois meses no final do ano custou R$ 15 mil para consertar.
» PATRIOTA PROJETA O FUTURO
Embora tenha seu nome lembrado, Eduardo do Mercado
não é candidato a deputado nas próximas eleições. O atual presidente do Patriota está trabalhando nas bases com a
intenção de fortalecer um seleto grupo para disputar as eleições municipais de 2020.
» INTOLERÂNCIA RACIAL EM DEBATE
O 1º Congresso Sobre Intolerância Racial da OAB-Barretos está agendado para os dias 8 e 9 de agosto, no Instituto
Federal, campus Barretos.
» SINHOZINHO MALTA: PRESENTE!
Durante ato contra o feminicído realizado na Praça Francisco Barreto, no sábado passado, uma jovem afirmou categoricamente que “Barretos é terra de coronéis”.
» CARLÃO DIZ QUE NÃO VAI PASSAR A MÃO
“Não vou passar a mão em malandro nenhum”, disse
o vereador Carlão do Basquete (PROS). Acrescentou que
“graças a Deus a ditadura acabou e o vereador tem imunidade para falar sobre o voto”.
» A ESTRATÉGIA DA VEREADORA PAULA
A comprovação de gastos da Secretaria de Governo e
Gestão Estratégica foi solicitada pela vereadora Paula Lemos (PSB). Em sua justificativa, ela lembrou que a Secretaria gastou quase R$ 2,8 milhões no ano passado. O atual
secretário é Eduardo Petrov.
» UM ESPAÇO PARA O ARTESANATO
O vereador Euripinho (PDT) pediu informações à Prefeitura sobre lei de sua autoria que destina espaço público para
artesãos na Praça Francisco Barreto.
» QUANDO VIRÃO OS KITS ESCOLARES?
Informações sobre quando serão entregues os kits escolares para a rede municipal de ensino foram solicitadas pelo
vereador Elson Santos (PRB)
» VOA, VOA, PASSARINHO!
A retirada de pombos no CEMEI Cleuza Pereira Barreto,
no bairro Nova Barretos, foi reivindicada pelo vereador Raphael Oliveira (PRP),
» PARA REPARAR OS PREJUÍZOS
O vereador Aparecido Cipriano (PP) deseja saber as ações
e medidas tomadas para conter os impactos e reparar os danos
causados nos imóveis em razão das obras do Fundo do Vale.
» CÃO QUE LATE E NÃO MORDE, TEM EXCEÇÕES
Segundo o vereador Kapetinha (PTB) “tem cachorro que late
e não morde”. E complementou: “mas tem uns que morde!”.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Brasil – Estados Unidos. A rivalidade emergente”, de Luiz Alberto Muniz Bandeira, publicado pela editora Civilização Brasileira.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “O planeta não precisa de mais ‘pessoas de sucesso’. O planeta precisa desesperadamente de mais pacificadores, curadores, restauradores, contadores de histórias e amantes de todo tipo (...), para tornar o mundo habitável e humano.” (Dalai Lama)

Os amigos Junior Gerolim, Marcelo Eduardo,
Ronaldo Garcia, Jonathan Tremura e Filipe
Mendonça curtiram no
último sábado (17) o
show da cantora internacional Katy Perry, no
Allianz Parque em São
Paulo. Suceeessooo!

Destaque para equipe nota 10 que mais uma vez não mediu esforços para mais um sucesso de vendas do
Bazar Solidário da Fundação PIO XII, o Hospital de Amor, que aconteceu no salão Paroquial da Igreja São
Benedito. David, Caique, Igor, Beto e Matheus, por 6 dias ofereceram produtos como, eletrônicos, eletrodomésticos, calçados, roupas, perfumaria, brinquedos e muitos outros itens novos e a preços populares
a comunidade barretense. O Organizador do Bazar, Beto Toniolo, garante que no mês de abril tem mais
uma edição, com local e data a ser definido em breve. #trabalhodeequipe

Sábado (17), os amigos Adilson Júnior, Alexandre Tarasinsky, Vinícius Vieira e Thiago Serradella curtiram balada
no CLUB SANTA, em São José do Rio Preto. Tudo de bom!!!

Dona Silvia Roquetti brindou mais um
aniversário domingo (18), recebendo as
felicitações dos familiares e amigos, e o
carinho dos filhos Washington e Priscila e
dos netos Samuel e Khaio. Parabéns!!!

Segunda-feira
(19) foi dia de
visita entre os
primos Marcelo, Mariana,
Rafaela, Marcos
e Eduardo, da
família Vissoto,
que tiveram
boas conversas e
relembraram as
velhas histórias.
Muito bom!!!

Flash nas irmãs Raíssa e Melissa, que
desde pequenas tem como paixão
o balé, deixando os pais Marcos e
Fabiana Macedo muito orgulhosos
de suas princesas. Muito lindas!!!

A data 17 de todos os meses do ano, é muito especial para Juan Santos e Guilherme Lusitano, que comemoram suas vidas juntos. E foi no
sábado (17), que eles completaram 8 anos e 8 meses de muito amor,
companheirismo, cumplicidade, felicidade e fidelidade, pedindo
sempre a proteção do Divino Espírito Santo. Felicidades!!!

CONCURSO GAROTA MOTORCYLES

Parabéns para Gercedes Silva, dona Gê, uma mãe
e avó amorosa, paciente, conselheira, dedicada e companheira, que celebrou mais um ano de vida quarta-feira (21), recebendo votos de muitos anos de vida,
felicidade, amor, saúde, paz e muitas bênçãos dos
filhos, netos e demais familiares. Parabéns!!!

Hoje (23) é dia de festa, bolo, guaraná e muitos doces para a
querida Lourdes Passarelli, que brinda idade nova, e o carinho mais que
especial fica por conta do marido Sérgio (foto), dos filhos Adriano e Flávio,
e os cumprimentos de sua família e amigos. Felicidades!!!

Estão abertas até o
dia 5 de abril no site
www.independentes.
com.br as inscrições
para o concurso Garota Motorcycles 2018.
Mulheres com idade
entre 18 e 28 anos podem fazer o cadastro
gratuitamente. Serão
selecionadas pela organização do evento
10 candidatas entre
todas que fizerem as
inscrições. O concurso acontece durante
o 16º Barretos Motorcycles, no sábado, dia 21 de abril. A
ganhadora receberá como prêmio R$
1.000,00 e dois passaportes para a Festa do
Peão de Barretos. Já
a Musa Motorcycles
receberá R$ 500,00 e
também dois passaportes para a Festa.
Outras informações
podem ser obtidas
com o produtor do
concurso, Reinaldo
Costa, através do telefone (17) 98108-3682.
Na foto Nadjla Cordeiro, vencedora de
2017. (crédito Diego
Rodrigues)
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POLÍTICA
João Mulata quer arborização em prédios públicos e árvores frutíferas em áreas verdes
O vereador João Roberto dos Santos, João Mulata,
solicitou ao prefeito Guilherme Ávila a execução de
projeto de arborização urbana nas calçadas dos prédios
públicos, além do plantio de
árvores frutíferas nas áreas
verdes do município.
Segundo o vereador, Barretos possuiu uma cobertura
vegetal na área urbana, de
pouco mais de 12% de seu
território, abaixo dos 20%,
índice indicado em projetos
ambientais. “Essa falta de árvores afeta significativamente
a qualidade de vida da população, visto que as árvores urbanas contribuem muito para
o controle térmico da cidade,
absorção de água do solo, diminuição do ruído e da poeira
e melhoria da umidade do ar,
entre tantos outros benéficos”,
apontou João Mulata.
Esta medida prevê que a
cidade fique mais arborizada, com um saldo positivo
na qualidade ambiental, colaborando, inclusive, com
a saúde pública. “Devemos
também considerar a estética
e beleza proporcionadas pelas árvores e plantas em nossas ruas e prédios públicos”,
observou o vereador.

Na sessão da última segunda-feira (19), também foi votado o titulo de Cidadão Honorário de Barretos ao deputado Vaz de Lima.
“Foi com muita alegria que apresentamos o projeto, principalmente, como forma de agradecer o trabalho do deputado Vaz de
Lima, por nossa Barretos, com a destinação de emendas parlamentares, que somam 770 mil reais até o final de 2017. O deputado Vaz de Lima é amigo de Barretos e estamos buscando mais
recursos para nossa cidade através de seu trabalho”, comentou
João Mulata, autor da solicitação para a entrega do título.

Alckmin assina convênios
com a região de Barretos
Destaque para investimentos em equipamentos, medicamentos e veículos para a área de saúde
O governador Geraldo Alckmin assinou nesta semana,
o 2º lote de convênios do ano
com 465 municípios paulistas. São, ao todo, 1.014 convênios com investimento total
de R$ 110,7 milhões.
“Qualquer pesquisa que
a gente faça, do Oiapoque ao
Chuí, e aqui no estado de São
Paulo inteiro, a primeira prioridade da população é saúde”,
ressaltou o governador. “Quero
cumprimentar aqui os deputados porque as emendas deles foram prioritariamente para a saúde, área que a população mais
precisa”, comentou Alckmin.
Os convênios foram assinados por meio da secretaria
estadual de Saúde, sendo 797
convênios com prefeituras
e 217 com entidades. Os recursos serão repassados aos
municípios para aquisição de
ambulâncias, vans para transporte de pacientes, custeio,
aquisição de equipamentos e
de medicamentos.
Alckmin comentou sobre as
ajudas às Santas Casas. “Elas
não são do governo, não são

dos provedores, elas são do
povo, uma instituição da sociedade civil, para atender quem
precisa, atender de graça. E as
Santas Casas só conseguem
respirar se a prefeitura ajudar, o
Estado ajudar e o governo federal também ajudar”, comentou
Alckmin, destacando os apoios

necessários também às entidades e toda sociedade civil.
“Uma sociedade civil bem organizada todos ganham. Tudo
que pudermos fazer por meio
da sociedade civil, o governo
não deve fazer, deve apoiar.
Quanto mais puder fortalecer a
sociedade civil, melhor”, disse.
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Ministério do Trabalho valida a aprovação da contribuição sindical em assembleia

A Secretaria de Relações do
Trabalho do Ministério do Trabalho esclareceu, em nota técnica publicada no dia 16 de março,
o posicionamento da legislação
brasileira a respeito da permissão
de cobrança da contribuição sindical das categorias profissionais
pelas entidades sindicais.
A chamada “anuência expressa” pode ser confirmada “a partir
da vontade da categoria estabelecida em assembleia geral”. A
manifestação foi provocada pela
Federação Interestadual dos Trabalhadores Hoteleiros (Fetrhotel).
“O poder legiferante (legis-

lador) almejou extinguir a compulsoriedade da contribuição
sindical, sem excluir a capacidade do ente coletivo de exercer o seu mister constitucional,
de defesa da categoria, no campo da outrora contribuição obrigatória”, diz a Nota Técnica nº
02/2018. Desde novembro de
2017, com a entrada em vigor
da Lei 13.467, a contribuição
sindical deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa.
A secretaria, que tem competência para emitir pareceres técnicos sobre legislação sindical e
trabalhista, diz que a Reforma

Trabalhista fortaleceu a importância da negociação coletiva
“como forma de permitir que as
partes viessem a reger seus próprios interesses”, aprofundando
a “liberdade sindical e autonomia previstas na Constituição”.
“DECISÃO LÍCITA”
No documento, assinado pelo
Secretário de Relações do Trabalho, Carlos Cavalcante de Lacerda, o órgão corrobora com o
Enunciado 38 da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra), que considera lícita a decisão feita em assembléia
sobre a contribuição e válida para
toda a categoria. Diante da controvérsia do tema, Lacerda pede
a manifestação da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho.
“Esta secretaria de Relações
do Trabalho compreende que o
ordenamento jurídico pátrio, a
partir de uma leitura sistemática, permite o entendimento de
que a anuência prévia e expressa da categoria, a que se refere
os dispositivos que cuidam da
contribuição sindical, pode ser

consumada a partir da vontade
da categoria estabelecida em
assembléia geral”, diz a nota.
O posicionamento da secretaria foi encaminhado ao
conhecimento da Federação Interestadual dos Trabalhadores

Hoteleiros nos estados de São
Paulo e Mato Grosso do Sul.
Recentemente, o Ministério
Público do Trabalho considerou
legal o recolhimento de contribuição sindical, desde que tratado e
aprovado em assembleia geral da

categoria. Em pelo menos duas
decisões, da Justiça do Trabalho
de Santa Catarina e da 34ª Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro, magistrados concederam liminares
determinando o recolhimento da
contribuição. (Fonte: Site JOTA)
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Eventos marcam Semana de Conscientização da Síndrome de Down em Barretos
Alunos da APAE participam
de show de talentos
“Nossas Estrelas”

Como parte dos eventos
em alusão à Semana de Conscientização da Síndrome de
Down, em Barretos, na última quarta-feira (21), a Câmara Municipal de Barretos
recebeu uma palestra inclusiva, ministrada por Fernanda

Honorato, repórter e atriz. O
evento, aberto para toda a população, recebeu dezenas de
apoiadores e o “ingresso” foi
a doação de 1k de alimento
não perecível.
Neste sexta-feira, dia 23,
também a partir das 19 horas,

a praça de alimentação do shopping será o palco para o evento “Show de Talento de Nossas
Estrelas”, com apresentações
musicais, danças e desfile.
A Semana de Conscientização da Síndrome de Down em
Barretos é realizada em cum-

primento a uma lei municipal,
aprovada em 2013, de autoria
da vereadora Paula Lemos e,
neste ano, recebe o apoio de
mais de 10 empresas de diversos segmentos do comércio.

A professora do CEMART (Centro Municipal
de Artes), Érica Melo Lemos, desenvolveu atividades
para a preparação de alunos
e alunas da APAE (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), de Barretos,
para a apresentação no show
de talentos “Nossas Estrelas”, que acontece nesta sexta feira, dia 23, às 19 horas,
na praça de alimentação do
North Shopping Barretos.
O evento integra a programação da Semana de
Conscientização da Síndrome de Down em Barretos
e terá números artísticos

protagonizados por pessoas
com Síndrome de Down.
Desde fevereiro, a professora Érica Melo Lemos tem
trabalhado voluntariamente
na montagem e ensaios de
coreografia de dança cigana
com os alunos da APAE.
Segundo a coordenadora
do Núcleo de Dança do CEMART, Ana Maria Mariano,
a parceria entre a instituição
e a APAE é resultado da disponibilidade e qualificação da
profissional de dança. “Uma
professora capacitada e que
trabalha com extremo amor
pelo que faz e pelas crianças”,
observou a coordenadora.

Educação municipal comemora Dia
Internacional da Síndrome de Down e Autismo
O setor de inclusão da secretaria municipal de Educação realizou nesta quinta-feira, 22 de março, um encontro
festivo em comemoração ao
Dia Internacional da Síndrome de Down (celebrado anualmente em 21de março) e
Dia Mundial da Consciência

do Autismo (2 de abril).
A secretaria atende, atualmente, 15 alunos com Síndrome de Down e 39 com
Autismo. O encontro aconteceu no CPP (Centro do
Professorado Paulista), com
músicas e sorteios de brindes.
Segundo Maria Alice Du-

arte Pereira, coordenadora
pedagógica da Educação Inclusiva Municipal, o momento é de interação familiar.
“Nosso intuito é estar mais
próximo aos familiares neste
momento festivo, fora da sala
de aula”, comentou a coordenadora durante o encontro.

Provas de exatas do Enem
deste ano terão 30 minutos a mais
Neste ano, os candidatos que
participarão do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) terão
30 minutos a mais para fazer a
prova do segundo dia, que reúne
conteúdos de ciências da natureza e matemática.
Segundo o edital da prova,
publicado na última quarta-feira (21) no Diário Oficial
da União, os estudantes terão
cinco horas para fazer a prova
no segundo dia e cinco horas
e meia no primeiro dia.
Assim como em 2017, neste
ano, as provas do Enem serão
realizadas em dois domingos
seguidos: nos dias 4 e 11 de
novembro. A estrutura da prova
também não mudou: no primeiro dia serão aplicadas as provas
de Redação, Linguagens e Ciências Humanas, com duração
de cinco horas e meia, e no segundo dia, as provas de Ciências da Natureza e Matemática,
com cinco horas de duração.
As inscrições deverão ser
feitas das 10 horas do dia 7 de
maio às 23h59 de 18 de maio
deste ano. A taxa de inscrição
foi mantida em R$ 82. O pagamento deve ser feito entre
os dias 7 e 23 de maio.
ISENÇÕES

A solicitação de isenção da
taxa de inscrição deve ser feita entre os dias 2 e 11 de abril.
Serão isentos os estudantes que
estejam cursando a última série
do ensino médio neste ano em
escola da rede pública, ou que
tenha cursado todo o ensino
médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na
rede privada e tenha renda per
capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.
Também tem isenção o participante que declarar estar em
situação de vulnerabilidade
socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda e
que esteja inscrito no Cadastro
Único para Programas Sociais
do Governo Federal.
Neste ano, também são isentos os participantes do Exame
Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) do ano passado.
Os participantes isentos
da taxa de inscrição que não
compareceram nos dias de
prova no Enem do ano passado terão que justificar a ausência por meio de atestado
médico, documento judicial
ou boletim de ocorrência para
fazer o Enem 2018 sem pagar

a taxa. O prazo para justificar
a ausência no Enem do ano
passado vai de 2 a 11 de abril.
O participante que não
apresentar justificativa de ausência no Enem 2017 ou tiver
a justificativa reprovada após o
recurso e desejar se inscrever
no Enem 2018 deverá pagar o
valor da taxa de inscrição.
SEGURANÇA
O edital do Enem continua prevendo a realização de
revista eletrônica nos locais
de prova, por meio do uso de
detectores de metais. A novidade deste ano é que os alunos
também deverão permitir que
os artigos religiosos, como
burca e quipá, sejam revistados pelo aplicador das provas.
Quem não permitir a revista
poderá ser eliminado.
Os resultados do Enem poderão ser usados em processos
seletivos para vagas no ensino
superior público, pelo Sistema
de Seleção Unificada (Sisu),
para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos
(ProUni) e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
(Fonte: Agência Brasil)

MASSA MOTOS

PEÇAS - SERVIÇOS
3322-8785 / 3324-1199
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CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.
Projetos, Serviços e contruções em
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98123-4581

Rua 22, Nº 1479
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BEEF SHOP
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Av. Quarenta e Três, 110
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Gratuito para alunos ingressantes do Unifeb, curso de apoio à aprendizagem
de Matemática e Física inova ao mesclar aulas presenciais e online
O curso de apoio à aprendizagem do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Unifeb)
auxilia ingressantes dos cursos de Engenharia que enfrentam dificuldades em disciplinas como Matemática e
Física. Neste primeiro semestre, as aulas serão presenciais,
com atividades online, o que

complementa a aprendizagem
dos conteúdos estudados.
O curso é gratuito e acontece aos sábados, alternando-se Matemática e Física. O
Núcleo de Apoio Pedagógico
(NAPe) informa que as aulas
são voltadas para o conteúdo
da grade curricular dos cursos. São aulas complementares com as quais os alunos po-

dem sanar dúvidas e resolver
questões não compreendidas
em sala de aula.
Os alunos interessados podem comparecer às aulas, que
estão sendo ministradas aos
sábados, na sala 3 do Bloco
Lauro Kfouri, das 8 às 11h30.
Outras informações devem
ser consultadas pelo telefone
(17) 33216331.

Residencial São Francisco será construído
na Avenida Fraternidade Paulista
No Residencial São
Francisco, idealizado pelo
Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de
Barretos, serão construídas mais de 350 casas
com dois quartos, sala,
cozinha, banheiro e área
de serviço. Cada casa terá
55 m2 de área construída em área localizada
na Avenida Fraternidade
Paulista, próximo à saída para São José do Rio
Preto. O presidente do sindicato, João Roberto dos Santos, espera que este seja um residencial
exclusivo para servidores públicos municipais. “Muitos servidores sonham com sua casa própria. Este residencial vem para realizar este sonho”, declarou o presidente.

OPORTUNIDADE
Vendo Apartamento na Praia Grande,
área privilegiada da Vila Tupi, vista para
o mar, semi-mobiliado, um quarto, sala,
cozinha grande, banheiro com box, peq.
área de serviço. Armários embutidos, janelas de alumínio, cama casal, sofá em corino, geladeira e fogão, etc. R$135.000,00,
condomínio R$200,00, com wi-fi e vaga na
garagem, reservatório de água. Ligue (11)
98704-8805 fale com Cristina.

Castramóvel atende
população no bairro Cecap 2
A partir da próxima segunda-feira, 2 de abril, o Castramóvel estará com sua unidade
especialmente adaptada para a
realização de cirurgias de castração para cães e gatos e microchipagem, na Unidade Básica
de Saúde no CSU, na Avenida
Cecap , bairro Cecap 2.
Para a realização das castrações, o proprietário do animal deverá se dirigir a unidade móvel antecipadamente,
no período das 9 às 13 horas,
e preencher a ficha de inscrição do animal, onde logo
após, será informado sobre a
data em que deve leva-lo para
efetuar o procedimento.
O proprietário do animal
deverá estar munido de cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. A coordenação da Vigilância Sanitária
de Barretos informa que não
serão aceitas inscrições com
menores de idade assinando a
responsabilidade pelo animal.

No período em que o veículo Castramóvel esteve em
manutenção o trabalho das
castrações teve a sua continuidade no Centro Veterinário
localizado junto à secretaria

municipal de Saúde. Desde o
inicio deste ano, até o dia 18
de março, foram realizadas
154 castrações em cães, sendo
78 em gatos, 232 microchipagens e 97 desistências.

CASTRAMÓVEL - AMIGO BICHO

O Castramóvel é um serviço itinerante de castração de cães e gatos, de
iniciativa da prefeitura de Barretos, por meio da secretaria municipal de
Saúde. Funciona em um ônibus, especialmente adaptado para a realização de cirurgias de castração e microchipagem. O veículo é equipado com
toda a aparelhagem necessária para a realização das cirurgias, sendo duas
autoclaves, dois aparelhos de ar condicionado, duas pias, banheiro, bancadas e armários para o armazenamento de medicamentos. A unidade conta
com uma equipe de três médicos veterinários e auxiliares administrativos.

Alcione e Raça Negra se
apresentam na Feijoada Samaúma 2018
Dia 21 de julho a Estância Sombra do Jatobá será palco de edição
histórica do evento de samba mais badalado da região

Dois shows completos
na edição 2018 da Feijoada
Samaúma. Alcione, uma das
maiores vozes da música brasileira de todos os tempos, e
grupo Raça Negra, que vem
marcando décadas com seus
sucessos, são as principais
atrações do evento que se con-

solidou em suas seis edições.
A Feijoada Samaúma é
conhecida pela qualidade de
detalhes que oferece a seu público. Uma grande estrutura
de mesas, tendas, aparadores
e bares é montada na Estância Sombra do Jatobá para dar
conforto, o mega palco recebe

INGRESSOS ANTECIPADOS NO SITE: WWW.SAUDTICKETS.COM.BR E
NOS SEGUINTES PONTOS DE VENDA:
Ribeirão Preto
Barretos
Samaúma Bar - Lela’s Mania - Óticas Massom
Golfe Class - Shopping Iguatemi
Droga Mix - Golfe Class Shopping
Olímpia
Guaíra
Rafael Martins Turismo - (17) 98148-4825 Auto Posto Putini
Colina
Villa Ótica - (17) 99711-6284
Ana Camolesi - (17) 98137-5737
São José Rio Preto
Bebedouro
Play Ingressos - Plaza Shopping
Limão Sports - Centro e Andreza - Golfe Class - Shopping Iguatemi
Informações no site: feijoadasamauma.com.br
(17) 99212-5192

o que há de melhor em equipamentos de som e luz, um
batalhão formado por garçons,
recepcionistas, promotores,
seguranças e controladores de
acesso garante a eficiência dos
serviços, além de muitas surpresas, que contribuem para o
clima de alegria, culminando
na apresentação de grandes
nomes do samba no palco.
Os ingressos são no estilo
all inclusive, com pagamento
único para desfrutar tudo o
que o evento tem a oferecer,
sem nenhum tipo de cobrança extra a partir da entrada. A
venda do primeiro lote, com
preço promocional, vai até o
dia 30 de março nos pontos
de venda e no site. Ingressos
para área com mesas numeradas, na frente do palco, já
se esgotaram, mas as centenas de mesas espalhadas pelo
ambiente bucólico oferecem
comodidade para se saborear
a farta feijoada completa, servida até 17 horas. Nos bares,
open de cerveja, caipirinha,
vodka, refrigerantes, água, sucos e 51 Ice, proporcionando
uma experiência ainda mais
prazerosa.
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Torneio Plínio dos Santos começa com média de cinco gols por partida
Três jogos deram início, no
último sábado (17), à 47ª edição do Torneio Plínio dos Santos, disputado na categoria Sub
17. Com 15 gols marcados, a
média da primeira rodada é de
cinco gols por partida. Os resultados foram: Associação Espe-

rança e Vida 2 x Audax Futebol Clube 1; Fundação LVF 1
x Pró Esporte Barretos 2; e Instituto Cesalpina Eterno Bebê 3
x Centro Dona Racibe Rezek 6.
A segunda rodada, amanhã,
sábado, 24 de março, marca
os seguintes jogos: no campo

do Cavalgando para o Futuro
jogam Audax x Pro Esporte;
na sede da ADPM joga LVF x
Instituto Cesalpina; e na Toca
do Lobo Azul, no bairro Paulo Prata, jogam Centro Racibe
Rezek x Vila Nogueira. Todos
os jogos têm início às 15 horas.

Enduro de Mountain Bike no
Armour integra alunos do CETEC
Mais uma etapa da Gincana Anual do Colégio e
Escola Técnica da Fundação
Educacional de Barretos
(CETEC) foi realizada no
último sábado (17), com o
Enduro de Mountain Bike.
Com percurso de 3 km,
na comunidade rural Armour, a ação envolveu cerca
de 200 alunos dos ensinos
fundamental e médio, e resultou com 75 pontos para a
Equipe Verde (Cibernéticos)
e 50 pontos para a Equipe
Rosa (Interligados).
Coordenado pelo professor Valter Pereira Gomes
Júnior (Tuquinha), a ação
contou com três pontos de
regularidade, onde os critérios foram tempo e maior
número de participantes,
uma vez que os alunos participantes são divididos em
duas equipes na gincana
anual do colégio.
A Polícia Militar e secretaria municipal de Trânsito
atuaram no evento, a fim
de garantir a segurança da
ação. (Foto: Nivaldo Júnior).

